
 

 

RB 2726 BONDOGLIT 
SİM TUTKALI 

TDS 
TECHNICAL DATA SHEETS 
RUBBER AKRİLİK SU BAZLI 

 

ÜRÜNLER : RB 2726 BONDOGLIT - Su Bazlı Sim Tutkalı 

ÖZELLİKLERİ : Simlerin kumaş üzerine uygulanması için hazır su bazlı tutkaldır, 
Şablonlarda tıkama yapmaz, 
Simlerin kumaş üzerinde çok canlı ve parlak durmasını sağlar, 
Ekolojik Standartlarına uygundur. Ekoteks 100 Class II. 

KULLANIM : % 15-20 arasında sim ilave edilmiş RB 2726  BONDOGLIT sim tutkalı yumuşak 
bir ragle yardımı ile baskı yapılır. Serpme efekti verir. Simin parlak görünmesi ve 
yıkama haslığının yüksek olması için iyi fikse gereklidir. Tavsiye edilen ipek 
numarası ile yapılan baskılar istenilen sonucu verir. Çok ara kurutma kullanılan 
baskılarda şablonları tıkamaz. Zemin üzerine RB 2726 Bondoglit tutkalının 
basılacağı durumlarda, hem zemine hem de RB 2726 içine % 0,5- 2 aralığında RB 
2601 Superfix katılması gerekmektedir. Düşük derecelerde fiske etmek ya da 
haslıkları artırmak için, günlük kullanımlarda da, %0,5- 1 oranında RB 2601 
Superfix kullanımı tavsiye edilmektedir. Katalizör takviyesi yapılan tutkalların 
yıkaması ertesi gün yapılmalıdır. 

RENK : Ekru 

PH : 7.0 0,5 

VİSKOZİTE : 
 

( Brookfield 25°C Sp: 6 , Rpm:10 ) 10.000 –30.000 Cp 

YOĞUNLUK : 0,9 -1,1 gr / ml 

ŞABLON : 12 -T Threads / 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 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. 


