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CRACK ÇATLAYAN BOYALAR 
 

CR 2708 BONDOCRACK 
ÇATLAYAN TUTKALLAR 

 

ÜRÜNLER : CR 2708 BONDOCRACK - Çatlayan Varak & Flok Tutkalı 

ÖZELLİKLERİ : Varak ve flok uygulamalarında çatlama efekti sağlar, 
Transfer esnasında varağı çok iyi kavrar. Bu nedenle çok iyi yıkama haslığı verir, 
Yıkama esnasında varağın parlaklığını korumasını sağlar. 
Flok baskılarında flok tutkalı görevi görür ve aynı çatlama efektini yine korur, 
Ekolojik standartlara uygundur, Ekotex Class II.  

KULLANIM : Varak Uygulaması 

Baskı yapılacak şablon temiz ve gözenekleri açık olmalıdır, 
Yumuşak ağızlı bir ragle ile bol bir şekilde bırakılır, 
Kullanımı oldukça rahattır, kalıpta çok iyi çalışır, 
Çok yüksek dereceli fikse gerektiren baskılarda bile özelliğini yitirmez. 

 

Flok Uygulaması 
CR 2708 BONDOCRACK tutkalına % 2.5-3 oranında RB 2601 Superfix katalizör 
katılıp karıştırılarak kullanılır. Kumaşın üzerine bol bir şekilde basılmalıdır. Bol 
basılan tutkal makine yardımı ile atılan floğu iyi kavrar. Basılan tutkala zaman 
geçirmeden flok uygulanması gerekir. Tutkalı basılmış kumaş, metal bir levha 
üzerine konularak topraklaması yapılmış flok makinesi ile flok uygulaması yapılır. 
İyi fikse gerektirir. 

RENK : Ekru 

PH : 8.5 0,5 

VİSKOZİTE : 
 

( Brookfield 25°C Sp: 7 , Rpm:20 ) 60.000 – 120.000 Cp 

YOĞUNLUK : 1,12 gr / ml 

ŞABLON : 34/T-43/T Threads / cm tavsiye edilir. 

FİKSE İŞLEMİ : Varak Uygulaması: Fikse derecesi ve süresi; 165°C-170°C’de, 2 dakikadır. 
Flok Uygulaması: Fikse derecesi ve süresi; 165°C-170°C’de, 3 dakikadır. 

PRES İŞLEMİ : Pres derecesi, süresi ve basıncı; 160°C-170°C’de 5-20 saniye 5-6 bar basınçtır. (Varak 
cinsi ve özelliği göz önünde bulundurulmalıdır) 

TEMİZLEME : Şablonlar ve diğer araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir. 

YIKAMA : 40 C ve altında hassas programda tersten yıkama yapılmalı. 

PAKETLEME : 10-30 kg ‘lık plastik ambalajlar. 

DEPOLAMA :   Ürün, +5
o
C ve +25

o
C arası sıcaklıkta,  direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı 

bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır.  Son kullanma 
tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi 
maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda 

sıcaklığında muhafaza ediniz. 


