PRIME-ECO PENR
Mieszaj atrament z oryginalnym i oszczędzaj.
Zapotrzebowanie na alternatywne, przyjazne dla środowiska produkty ogromnie wzrosło dzięki większej świadomości
problemów ekologicznych i wprowadzeniu na rynek wysokowydajnych ploterów ekosolwentowych. Firma Bordeaux
odpowiedziała na potrzeby rynku, tworząc nowy atrament, dość wyjątkowy i przyjazny dla środowiska.
Na początku roku 2006 firma Bordeaux przedstawiła drugą generację atramentu ekosolwentowego w Europie, na
Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Na początku roku 2007 firma zaczęła promować ten nowy atrament w Ameryce Północnej i przedstawiła go na
targach ISA w Las Vegas oraz FESPA w Berlinie. Atrament ekosolwentowy Bordeaux z uwagi na wyniki, które pozwala
uzyskać, niezawodność i łatwość użytkowania został przyjęty entuzjastycznie przez klientów
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PRIME-ECO PENR
ATRAMENTY
EKOSOLWENTOWE

dla drukarek Roland™, Mutoh™ i Agfa™
Atrament Prime Eco PeNr – sztandarowy produkt Mix&Match™
firmy Bordeaux – nieustannie potwierdza swoją wiodącą pozycję
wśród atramentów ekosolwentowych do strumieniowego
druku wielkoformatowego. Przyjął się jako główna alternatywa
dla atramentów ECO-SOL MAX firmy Roland w drukarkach
VersaCAMM™, VersaArt™ i SolJet Pro™.
Dziś, po upływie kilku lat, firma Bordeaux ma rzesze zadowolonych
klientów, którzy cenią sobie możliwość uzyskania jakości barw
i druku równie wysokiej, a nawet lepszej, niż dla atramentów
OEM, za znacząco niższą cenę. Oprócz tego opracowaliśmy
łatwy do zainstalowania zestaw atramentów, który nie wymaga
płukania drukarek ani tworzenia nowych profili. Atrament ten jest
rozwiązaniem idealnym dla dzisiejszego rynku, ponieważ zmniejsza
koszty drukowania bez poświęcania jakości!

Drukarki: Roland SolJet, Mutoh Rockhopper / Falcon
Outdoor / Falcon Outdoor II i Value Jet, Agfa Scherpa

ZASTOSOWANIA:
Prime-Eco PeNr nadaje się do większości zastosowań na otwartym powietrzu,
wymagających światłoodporności i (lub) wodoodporności, jak również do
stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.
DANE TECHNICZNE:
KOLORY: Czarny, cyan, magenta, żółty, light cyan, light magenta
KONFIGURACJE: Kasety 440 ml, butelki 1 l.
KOMPATYBILNOŚĆ Z DRUKARKAMI: Atrament Prime-Eco PeNr firmy Bordeaux
jest w pełni zgodny z atramentami ECO-SOL MAX firmy Roland oraz Eco Ultra
firmy Mutoh. Nie wymaga płukania ani czasochłonnego tworzenia nowych profili.
Można zużyć atrament OEM i zastępować kartridże indywidualnie, albo zastąpić
cały zestaw produktami Bordeaux. Wybór należy do Ciebie! Nasza technologia Mix
& Match zwiększa produktywność!
KOMPATYBILNOŚĆ Z PODŁOŻAMI: z wszystkimi standardowymi podłożami
dostępnymi na rynku
WARUNKI DRUKOWANIA: Temperatura: 65° – 86°F (18° – 30°C)
Wilgotność względna: od 20% do 70% (bez skraplania)
WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Temperatura: 50°– 86°F (10° – 30°C);
Wilgotność względna: od 5% do 70%
DOPUSZCZALNY OKRES MAGAZYNOWANIA: 12 miesięcy od daty produkcji
DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

– patrz karta substancji (MSDS)

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:
CECHY I ZALETY
Firma Bordeaux zaprojektowała swoje atramenty ekosolwentowe z myślą o
bezproblemowej współpracy z drukarkami:
•

W 100% zgodne z oryginalnymi komponentami drukarek

•

Nie powodują zatykania ani przerw w działaniu dysz

•

Nie jest wymagana mechaniczna wentylacja bezpośrednio ponad drukarką

•

Przyjazne dla środowiska

•

Wodoodporne

•

Trwałość na otwartym powietrzu bez laminacji podobna jak produktów OEM

•

Szeroka przestrzeń barw, czyste i intensywne kolory

•

Gładkie stopniowanie wartości tonalnych

•

Doskonałe przyleganie i kompatybilność z szerokim asortymentem podłoży
powlekanych i niepowlekanych

Wymiana atramentu:
•
Kasety z atramentem Prime Eco są typu “Plug and Print” (włóż i
drukuj), lecz aby zapewnić bezproblemową pracę atramentu, zaleca się
przed drukowaniem wykonać cykl czyszczenia w celu odpowiedniego
rozprowadzenia atramentu. Jest to produkt typu Mix&Match,
zoptymalizowany do zastępowania atramentów form Roland i Mutoh.
Atrament ten może być wymieniany pojedynczymi kartridżami, bez potrzeby
płukania, wymiany części czy też profilowania barw, gdy stosowane są profile
oryginalne.
•

W przypadku zastępowania atramentów innych producentów (nie OEM) przed
założeniem kaset firmy Bordeaux każdy kolor należy przepłukać. Dodatkowe
informacje zawiera dokument “Converting to Eco-Solvent Ink”.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Wyjaśnia się, że dane techniczne, instrukcje i inne informacje zawarte w niniejszej karcie danych technicznych, dotyczące między innymi ale
nie wyłącznie: magazynowania, wykorzystania i instalowania produktów o których tu mowa, stanowią wyłączne i kompletne dane techniczne,
instrukcje i inne informacje stosujące się do produktów o których tu mowa; zastępują one wszelkie inne przekazy, opisy i gwarancje,
pisemne, ustne i inne, dotyczące produktów, o których tu mowa; na żadnych takich przekazach, opisach lub gwarancjach, dostarczonych
lub mających zostać dostarczone w przyszłości w jakiejkolwiek formie innej niż niniejsza karta danych technicznych albo zastępująca ją lub
uzupełniająca karta danych technicznych, wydana przez firmę Bordeaux, nie należy polegać i nie należy się do nich odwoływać, co też nie
będzie zobowiązywać Dystrybutora ani firmy Bordeaux.
Produkty Mix & Match zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu łatwej wymiany atramentu, a nie do pracy w połączeniu z atramentami
OEM przez dłuższe okresy czasu.
Mimo wysokiej zgodności przestrzeni barw stwierdzonej w warunkach laboratoryjnych, na niektórych typach nośników w określonych
warunkach oświetlenia ludzkie oko może rozróżnić odchyłki barw.
W celu uzyskania jak najlepszej jakości obrazu i krytycznego dopasowania kolorów firma Bordeaux zaleca stosowanie dedykowanych profili
kolorystycznych.
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