Ipari jelölő bélyegzés

TAT IPARI JELÖLŐ BÉLYEGZŐK
Jelölje termékeit az új Xstamper ipari bélyegzőkkel!
• A legkülönfélébb anyagokon megjeleníthető pl. cikkszám, termék azonosító, sorozatszám, dolgozói azonosító,
minőségellenőrzési jelek, stb.
• Ideális nehezen bélyegezhető, speciális, a festéket magukba nem szívó felületek jelölésére, mint pl. fém, üveg,
műanyag, bőr, fényes papírok, stb.
• A japán mérnöki precízitással készült termékekkel hosszú időn át jelölhetők a kisebb szériában gyártott alkatrészek,
termékek. A bélyegző védőkupakja és a szilikon tömítés minimálisra csökkenti a festékpárolgást, ezáltal jelentősen
meghosszabbodik a bélyegző élettartama. A bélyegzőhöz szállított simítózáras fólia tasak biztosítja a használaton kívüli
megfelelő tárolást.
• A TAT festékek gyorsan száradnak és teljes száradás után víz-, hő- és olajállóak.
• A lézergravírozással készült bélyegzőgumi éles kontúrú lenyomatot eredményez.
• Nem szükséges külön bélyegzőpárna használata.
• Újrafestékezhető.
ELŐFESTÉKEZETT BÉLYEGZŐ VÁLASZTÉK
BÉLYEGZŐ TÍPUS:
FESTÉK SZÁRADÁS:

LENYOMAT MINTÁK
XQT-06G
gyorsan szárad

ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

XQT-06SG
nagyon gyorsan szárad

XQTR-20SG
UTÁNTÖLTŐ FESTÉK (20 ml): XQTR-20G
XQTR-RM31G-20 XQTR-RM32SG-20
OLDÓSZER (20 ml):
FESTÉK SZÍNVÁLASZTÉK:
LENYOMAT MÉRET:

fekete, kék, piros, zöld, fehér
átmérő: 6 mm
GUMIABRONCS

BÉLYEGZŐ TÍPUS:
FESTÉK SZÁRADÁS:

XQT-11G
gyorsan szárad

XQT-11SG
nagyon gyorsan szárad

XQTR-20SG
UTÁNTÖLTŐ FESTÉK (20 ml): XQTR-20G
XQTR-RM31G-20 XQTR-RM32SG-20
OLDÓSZER (20 ml):
FESTÉK SZÍNVÁLASZTÉK:
LENYOMAT MÉRET:

SF

fekete, kék, piros, zöld, fehér
átmérő: 11 mm
TEXTIL, MŰA. FÓLIA

BÉLYEGZŐ TÍPUS:
FESTÉK SZÁRADÁS:

XQT-16G
gyorsan szárad

XQT-16SG
nagyon gyorsan szárad

XQTR-20SG
UTÁNTÖLTŐ FESTÉK (20 ml): XQTR-20G
XQTR-RM31G-20 XQTR-RM32SG-20
OLDÓSZER (20 ml):
FESTÉK SZÍNVÁLASZTÉK:
LENYOMAT MÉRET:

T132

fekete, kék, piros, zöld, fehér
átmérő: 16 mm
TÉGLA, KŐ, KERÁMIA

BÉLYEGZŐ TÍPUS:
FESTÉK SZÁRADÁS:

XQT-20G
gyorsan szárad

XQT-20SG
nagyon gyorsan szárad

XQTR-20SG
UTÁNTÖLTŐ FESTÉK (20 ml): XQTR-20G
XQTR-RM31G-20 XQTR-RM32SG-20
OLDÓSZER (20 ml):
FESTÉK SZÍNVÁLASZTÉK:
LENYOMAT MÉRET:

fekete, kék, piros, zöld, fehér

OK

átmérő: 20 mm
FÉM ALKATRÉSZEK

BÉLYEGZŐ TÍPUS:
FESTÉK SZÁRADÁS:

XQT-30G
gyorsan szárad

XQT-30SG
nagyon gyorsan szárad

XQTR-20SG
UTÁNTÖLTŐ FESTÉK (20 ml): XQTR-20G
XQTR-RM31G-20 XQTR-RM32SG-20
OLDÓSZER (20 ml):
FESTÉK SZÍNVÁLASZTÉK:
LENYOMAT MÉRET:

2012

fekete, kék, piros, zöld, fehér
átmérő: 30 mm
FA

BÉLYEGZŐ TÍPUS:
FESTÉK SZÁRADÁS:

XQT-1342G
gyorsan szárad

XQT-1342SG
nagyon gyorsan szárad

XQTR-20SG
UTÁNTÖLTŐ FESTÉK (20 ml): XQTR-20G
XQTR-RM31G-20 XQTR-RM32SG-20
OLDÓSZER (20 ml):
FESTÉK SZÍNVÁLASZTÉK:
LENYOMAT MÉRET:

fekete, kék, piros, zöld, fehér
13 x 42 mm

RENDBEN
XQT - 1342

ALKALMAZÁSOK KÜLÖNBÖZŐ FELÜLETEKEN
Anyagcsoport

Bélyegezendő felület anyaga

Megfelelőség

műszaki rajzokhoz használatos papír

PAPÍR

műnyomó papír
fénykép

TEXTIL
FA
BŐR

pamut textília
műszálas textília
furnérlemez
bőr
celofán
polyesther
polyethylen

MŰANYAG

polypropylen
akril tábla (plexi)
PVC
polisztirol
ABS

GUMI

gumi
festett felületek

FÉM

alumínium
rozsdamentes acél
réz

ÜVEG
KERÁMIA
Jelmagyarázat:

üveg
kerámia
kitűnő

nagyon jó

jó

TAT IPARI BÉLYEGZŐPÁRNÁK ÉS GYORSAN SZÁRADÓ BÉLYEGZŐFESTÉKEK
ATU-2 párna, TAT STG és STSG (55 ml) festék, oldószerek.
• Az XSTAMPER ATU-2 bélyegzőpárna kiválóan alkalmas gyorsan száradó festékekkel történő használatra.
A Shachihata cég környezettudatos cégfilozófiájába illeszkedve, a párna tokja újrahasznosított műanyagból készül.
• Az ATU-2 párnák - a TAT bélyegzőkhöz hasonlóan – a szilikon tömítésnek és a patentzárnak köszönhetően csaknem
párolgás mentesen záródnak, így hosszú időn át megtartják a festéket. A bélyegzőpárnával szállított simítózáras fólia tasak
biztosítja a használaton kívüli megfelelő tárolást.
• A bélyegzőpárna mérete: 56 x 90mm.
• Az ATU-2 párna festékezéséhez használja a TAT STG (gyorsan száradó) vagy a TAT STSG (nagyon gyorsan száradó)
festékeket, melyek száradást követően megmaradnak a nem porózus felületeken is, mint pl. fém, műanyag, üveg, bőr,
stb.
• A TAT festékek víz-, hő- és olajállóak.
• Színválaszték: fekete, kék, piros, zöld, fehér.
• A TAT oldószerekkel frissíthetők a beszáradt, megkeményedett bélyegzőpárnák, tisztíthatók a bélyegzőgumik és a
nem kívánt lenyomatok eltávolíthatók. (Az utóbbi esetben mindig végezzen próbát, hogy az oldószer nem sérti-e vagy
roncsolja a felületet!)

ATU-2 párna

STG festék

STSG festék

LENYOMAT TARTÓSSÁGI TESZT
STG festék
fekete piros

kék

STSG festék
fehér fekete piros

kék

fehér

alumínium
VÍZÁLLÓSÁG1

polyesther

Folyóvíz alatt 1 órán át + száradás

pamut
rajz papír
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~

~

~

~

~

polyesther

~

~

~

~

~

~

FÉNYÁLLÓSÁG

Megvilágítás 100 órán át2

OLAJÁLLÓSÁG

Gépolajba merítés 2 napon át

alumínium

HŐÁLLÓSÁG3

200 0C 30 perc

alumínium

E

E

alumínium
polyesther

benzin
OLDÓSZERÁLLÓSÁG

pamut
Oldószerbe merítés 30 percen át
trichlorethylen

alumínium

E

polyesther

E

pamut

K

K

K

4-5

4-5

4-5

K

K

K

K

4-5

3-4

3-4

alumínium
polyesther

fehérítőpor oldat

pamut

VEGYSZERÁLLÓSÁG

Merítés különféle vegyszerekbe
30 percen át

alumínium
1%-os
polyesther
hydroclorid oldat
pamut
alumínium
1%-os sodium
hydroxid oldat

polyesther
pamut

MOSÁSÁLLÓSÁG

pamut

Háztartási mosószer

A tartóssági teszt eredmények értékelése az egyes eljárások elvégzése után 1 nappal történt
Jelmagyarázat:
A fehér festék nem alkalmas szívó papír vagy textília bélyegzésére
Víz-, olaj-, oldószer-, vegyszerállóság:

nem eltávolítható

Fényállóság, hőállóság (a lenyomat színárnyalata):

részben eltávolítható

nincs elváltozás

~

eltávolítható

enyhe elváltozás

E elszíneződik

E elszíneződik

Mosásállóság (1-től 5-ig értékelve): 5: kimoshatatlan, ............. 1: kikopik vagy kimosható
1
2
3

A lenyomat üveg és porcelán felületen tiszta és éles, de rendszeres víz kontaktus kerülendő.
A fényhatás megfelel 200 napon át tartó kültéri napsugárzásnak.
100 OC fölött a pigmentek megégnek és barnás színárnyalatot kapnak.

Figyelem!
A festékek nem egyformán tapadnak meg a különböző felületeken. Végezzen próba bélyegzést!
Tiszta, száraz felületre bélyegezzen!
Mindig a bélyegzőtesten jelölt festék ill. oldószer típust használja!
A gyártó nem vállal felelősséget :
- a bélyegzett felületek utólagos kezelése esetén
- szakszerűtlen és gondatlan kezelés esetén
- nem megfelelő festék és oldószer használata esetén.

Az Ön kereskedője:

K kenődik

K

