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RUBBER AKRİLİK ESNEK SU BAZLI 
 

RB 2560 BRILLSILVER 
PARLAK GÜMÜŞ EFEKTLİ PASTA 

 

ÜRÜNLER : RB 2560 BRILLSILVER - Özel Parlak Gümüş Pasta 

ÖZELLİKLERİ : Işıltı efektli baskılar elde etmek için kullanıma hazır gümüş renkli su bazlı 
pastadır, 
Ağır metal içermediğinden oksitlenme yapmaz, 
Uzun ve stabil raf ömrüne sahiptir, 
Esnek yapısı vardır, 
Varak ve yaldıza göre daha canlı, parlak ve parıltı efekti sağlar, 
Yumuşak ve ince tuşe gibi özelliklere sahiptir, 
Ekolojik standartlara uygundur. 

KULLANIM : RB 2560 BRILLSILVER, kullanıma hazır bir pasta olduğu için, gümüş efektli 
baskılarda kullanım kolaylığı sağlar. Spesiyal uygulamalar için ideal bir üründür. 
Yıkama haslıklarını artırmak için % 0,5 - 1 oranında RB 2601 SUPERFIX su bazlı 
katalizör ilavesi yapılmalıdır. Maksimum %3 oranında kadar renklendirme 
yapılarak da farklı renklerde ışıltı efekti sağlanabilir. Zeminli uygulamaların 
yapılacağı zaman, hem zemine hem üste % 0.5 RB 2601 SUPERFIX katalizörü  
takviyesi yapılmalıdır. Zemin olarak RB 2035 White ya da DP 2005 Softwhite 
kullanılabilir. 
Ürünü kullanmadan önce, lütfen iyice karıştırınız.   

 
RENK 

 
: 

 
Gümüş parıltılı 

PH : 8±0,5 
 

VİSKOZİTE 
 

: 
 

( Brookfield 25°C Sp: 6 , Rpm:10 ) 10.000 –40.000 Cp 

YOĞUNLUK : 1,08- gr / ml 

ŞABLON : 32/T-43/T Threads / cm ve 65- 75 shore ragle lastiği kullanımı tavsiye edilir. 

FİKSE İŞLEMİ : Fikse derecesi ve süresi; 160°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 tersten yıkama yapılmalıdır. 

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. 


