
TDS 
TECHNICAL DATA SHEETS 

RUBBER ESNEK SU BAZLI BOYALAR 
 

RB RUBBER SERİSİ 
ESNEK SU BAZLI BOYALAR 

 

ÜRÜNLER : RB 2030 CLEAR - Şeffaf esnek su bazlı pasta 

RB 2035 WHITE - Beyaz esnek su bazlı pasta 

ÖZELLİKLERİ : Yumuşak tuşe, 
Yüksek esneklik, 
Yüksek yıkama haslığı, 
Yüksek örtücülük, 
Ekolojik standartlara uygunluk, Ekoteks Class II.  

KULLANIM : PG Serisi Pigmentler ile % 5’i geçmeyecek şekilde renklendirilebilir. Doğrudan 
RB 2035 Beyaz ile yapılan baskının verdiği tuşeye daha yumuşak veya  
elastikiyet kazandırmak için % 20–30 oranında RB 2030 Şeffaf ilave edilebilir. Bu 
karışım aynı zamanda baskı dayanıklılığını ve pastanın renk verimini yükseltir. 
Uzun süreli çalışmalara dayanıklıdır. Çalışma esnasında tıkama yada kalıba sarma 
yapmaz. Uzun süreli çalışma performansı yüksektir. Beyaz baskılarda yıkama 
haslıklarını arttırmak için, %0,5–1 oranında RB 2601 Süperfix katalizör ilave 
edilmelidir. Özellikle RB 2030 Şeffaf ile yapılan baskılarda yapışkanlığın 
oluşmaması için katalizörün %0,5-1 aralığında kullanılması gerekir. K atalizörlü 
karışımın yıkama haslıkları, ağır yıkama şartlarında bile iyi sonuçlar vermektedir.  

RENK : RB 2030 : Şeffaf 
RB 2035 : Beyaz 

PH : RB 2030 Şeffaf   : 8.5 ± 0.5 
RB 2035 Beyaz  : 8.5 ± 0.5 

VİSKOZİTE : RB 2030 Şeffaf : ( Brookfield 25°C Cp: 6 , Rpm:10 ) 90.000 – 150.000 Cp 
RB 2035 Beyaz : ( Brookfield 25°C Cp: 7 , Rpm:20 ) 120.000 – 200.000 Cp 

YOĞUNLUK : RB 2030 Şeffaf  : 1,05 gr / ml 
RB 2035 Beyaz : 1,35 gr / ml 

ŞABLON : 43/T-62/T Treads / cm tavsiye edilir. 

FİKSE İŞLEMİ : Fikse derecesi ve süresi ; 165°C-170°C’de , 1,5 - 2 dakikadır. 

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

YIKAMA : 40 C ve altında hassas programda yıkanmalıdır. 

PAKETLEME : Beyaz 40-70 kg - Şeffaf 30-60 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. 


