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Max Konica - Base Solvente
Descrição

A tinta Max Konica é a única tinta do mercado desenvolvida
especialmente para cabeças de impressão Konica. É a tinta com
base solvente mais escura e mais forte do portfólio AT Inks e
oferece a mais alta resistência à luz externa. A linha Max possui
uma gama de cores muito vasta e excelente performance em
comparação com as marcas concorrentes disponíveis no mercado.

Campo de uso:
Apesar de seu excelente desempenho nos cabeçotes de impressão Konica Minolta*, a tinta Max é
compatível com a maioria dos cabeçotes de impressão, como os fabricados pela Fujifilm* Dimatix
(Spectra), Seiko*, Xaar*, Toshiba* e Ricoh* (Gen4 & Gen5).

Especificações técnicas:
Viscosidade**: 6-20 cP
Ponto de inflamação: >70°C
Tensão superficial: 25-35 Dynes/cm
Cores: Cyan / Magenta / Yellow / Black / Light Cyan / Light Magenta
Embalagem: Garrafas de 1L e 5L

Tempo de Prateleira:

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado de acordo com as
condições de armazenamento recomendadas.

site: www.atinks.com

Página 1 de 2

Boletim Técnico
Versão 4.01

Condições de armazenamento:

O produto deve ser armazenado na embalagem original em local fresco/seco, temperatura entre
10°C e 35°C e humidade de 30-60% (sem condensação). Manter afastado das luzes solares e
fonte de calor. Evitar o congelamento desse produto.

Envio e manuseio:

Todos que manipulam este produto devem usar luvas e proteção para os olhos conforme as leis
locais. Após o uso, lave as mãos com água e sabão. Se a tinta entrar em contato com as roupas,
tire-as para evitar que entre em contato com a pele. Se a tinta entrar em contato com a pele, limpe
com um pano limpo e seco, depois lave a área com água e sabão. Descarte as embalagens e os
resíduos de tinta de acordo com os regulamentos locais e federais.

* Marca registrada de empresas
** Viscosidade à temperatura ambiente

Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas no Boletim Técnico são baseadas nos dados internos do laboratório da AT Inks. A Rex-Tone industries Ltd,
AT Inks, seus distribuidores e representantes não serão responsáveis por nenhuma perda ou dano, incluindo tal perda ou danos a terceiros, causado por qualquer uso
dos produtos que seja inadequado ou não de acordo com as instruções para o armazenamento e uso dos produtos neste boletim técnico ou em um boletim técnico
substituto ou suplementar emitido pela AT Inks. Em qualquer caso, a responsabilidade da AT Inks é limitada a um preço máximo ou substituição apenas de tais
produtos. A AT Inks não é, de forma alguma, responsável por qualquer outra perda ou dano, incluindo danos sequenciais.
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