Thông tin sản phẩm

Jowacoll
In cán màng
®

Phù hợp với tất cả các dòng máy hiện có
Độ trong suốt cao cho sản phẩm hoàn hảo
Cán màng độ bền cao cho quy trình in hoàn thiện
Có thể dùng trong đóng gói thực phẩm

Jowacoll® - In cán màng

THÔNG TIN: Keo nhũ tương
Keo nhũ tương là hệ keo gốc nước, hình thành liên kết thông qua đóng rắn vật lý bằng sự bay hơi của nước.
Các phần tử polymer, tạo màng khi các phân tử nước bay hơi, sẽ tạo độ kết dính của keo. Tùy vào từng ứng
dụng và gốc hóa học của keo, có thể phải pha thêm chất tạo liên kết chéo isocyanate trước khi sử dụng.
Việc này có thể tăng độ kháng nhiệt và kháng ẩm cho đường keo. Jowat cung cấp một danh mục lớn các
keo nhũ tương dòng Jowacoll® sử dụng trong các lĩnh vực như chế biến gỗ, bào bì và đóng gói, in ấn, công
nghiệp ô tô, dệt may và điện tử. Thế hệ mới nhất của keo nhũ tương có thể đáp ứng được quy trình sản xuất
tốc độ cao với chi phí đầu tư thấp. Thêm vào đó, một trong những yêu cầu quan trọng của đường keo sau
khi tạo màng là phải có độ bóng và độ trong suốt cao, khả năng kháng tia UV tốt.
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Keo nhũ tương cho
phim in cán màng
Ngày nay, các hộp đựng tinh xảo, bìa sách và các
sản phẩm in ấn khác đã thiết lập tiêu chuẩn mới
về chất lượng và tính thẩm mỹ. Các nhà in có rất
nhiều lựa chọn để nâng cấp sản phẩm. Một quy
trình hiệu quả và đã được kiểm chứng là sử dụng
phim in cán màng với các lựa chọn như cán mờ,
cán bóng, tạo vân và phim có hiệu ứng đặc biệt.
Điều này giúp cho các bề mặt in được nâng cấp
với chất lượng vượt trội. Chất lượng của lớp cán
màng phụ thuộc vào một số yếu tố. Phương pháp
cán màng, vậy liệu màng phim và keo dán đều có
tác động quyết định tới chất lượng cán màng, do
đó ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ và giá trị của toàn
bộ sản phẩm in. Trước kia, keo gốc dung môi là
sản phẩm được tin dùng cho ứng dụng này trong
nhiều năm. Nhưng sự gia tăng yêu cầu về tính
tương thích với môi trường của quy trình sản xuất
và khả năng tái sử dụng của vật liệu đã đặt ra nhu
cầu về sự thay đổi hệ thống trong ngành in ấn. Hệ
thống keo thay thế đáp ứng tiêu chí không dung
môi trong quy trình cán màng trở nên rất cấp thiết.
Trong những năm gần đây, Jowat đã cộng tác chặt
chẽ với các công ty công nghệ và công ty in ấn để
phát triển, tối ưu hóa và hoàn chỉnh danh mục keo
gốc nước cho ứng dụng này.
Gần đây Jowat đã liên tục tối ưu các sản phẩm
trong danh mục Jowacoll® 764.xx để cải thiện hiệu
xuất của chúng. Ví dụ như tăng khả năng gia công
cơ khí, chịu được lực cắt, giảm lượng bôi keo, độ
bóng và chịu được các lực tác động trong quy trình
dập nổi hoặc gấp nhiệt. Thêm vào đó, trong danh
mục keo mới, có một số loại keo đạt được chứng
chỉ “food contact”. Việc lựa chọn loại keo cán màng
phù hợp nhất phụ thuộc vào loại máy và phương
pháp cán màng, cũng như một số yêu cầu đặc biệt.
Thêm vào đó, việc chọn loại keo nào cũng phụ
thuộc vào loại giấy, màng phim và phương pháp in
là thông thường hay in kỹ thuật số.

Trước khi chuyển qua công đoạn tiếp theo, tốt
nhất phải lưu trữ sản phẩm in cán màng trong
vòng 24 tới 36 giờ (đối với keo một thành phần),
để keo có thời gian hình thành độ bám dính cần
thiết. Trong một số trường hợp, đối với các loại
keo phù hợp, có thể thêm chất tạo liên kết chéo
tái kích hoạt, dạng nhũ tương Jowat® 195.70 hoặc
Jowat® 195.79 với tỉ lệ 1.5 – 5% theo trọng lượng.
Việc này thường hữu ích khi cần tăng độ bám
dính của keo, ví dụ nhự trên các loại mực in khó
bám dính, trong ứng dụng đóng sách với loại chất
nền khó, hoặc sản phẩm phải trải qua quy trình
dập nổi sau khi in. Chất tạo liên kết chéo phải
được định lượng và trộn đều trước khi sử dụng.
Việc thêm chất tạo liên kết chéo thường giúp giảm
đáng kể thời gian chờ (để hình thành độ bám
dính) trước khi chuyển qua công đoạn tiếp theo.
Phương pháp cán màng được sử dụng rộng rãi
nhất là sử dụng máy của cac thương hiệu như
EcoSystem, Billhöfer, Wen Cuyuan, Paperplast…
để chải keo lỏng lên màng phim và đợi khô. Có
2 công nghệ chải keo chính trong lĩnh vực này là
chải keo bằng lưỡi gạt và chải keo bằng con lăn,
hay còn gọi là hệ thống 2 con lăn với một con lăn
chỉnh lượng keo bằng lưỡi gạt và con lăn bôi keo.
Đặc biệt, gần đây hệ thống chải keo 2 con lăn
ngày càng được sử dụng rộng rãi trong ngành in
ấn.
Theo xu thế, ngày nay rất nhiều dòng keo nhũ
tương cho ứng dụng in cán màng có thể sử dụng
được trong ngành đóng gói thực phẩm.
Danh mục keo cho ứng dụng in cán màng của
Jowat cung cấp các dòng keo tối ưu cho tất cả
các phương thức chải keo và các yêu cầu đặt ra
trong ngành.
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Hướng dẫn
lựa chọn keo





Đang sử sụng hệ thống chải keo nào?
■ Con lăn với lưỡi gạt định lượng
■ Hệ thống 2 con lăn
Sử dụng cho loại vật liệu nào?
■ Màng phim bình thường
■ Màng phim cao cấp (màng phim có vân, màng phim dày)
■ Trên bề mặt dễ bám dính (màu sáng, mực gốc khoáng)
■ Trên bề mặt có yêu cầu cao (màu tối, in nguyên khổ, giấy in kỹ thuật số,
mực in kỹ thuật số, mực không chứa dầu khoáng)
Tổ hợp sẽ phải chịu ứng suất kéo là bao nhiêu?
■ Chịu lực thấp (ví dụ: đục lỗ…)
■ Chịu lực trung bình (vì dụ: gấp nếp, dập nổi đơn giản sau 24 giờ, xẻ rãnh…)
■ Chịu lực cao (ví dụ: cắt 3 cạnh, dập nổi với độ hoàn thiện sắc nét...)
Dùng trong đóng gói thực phẩm?
■ Có
■ Không
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Thông tin
kỹ thuật
Ứng dụng
Dòng keo đặc biệt dùng để cán màng bằng (B)OPP, PET và acetate đã được xử lý lên bề mặt giấy hoặc bìa
carton trơn hoặc đã in mực.

Hướng dẫn sử dụng
Sử dụng cho hệ thống chải keo dùng con lăn định lượng hoặc 2 con lăn. Chúng tôi khuyến nghị tất cả các dụng
cụ tiếp xúc trực tiếp với keo phải được làm bằng thép không rỉ chất lượng cao (đạt tiêu chuẩn V2A của Đức
theo tài liệu DIN EN 10027 – W-No.1.4301 hoặc cao hơn) hoặc bằng nhựa trơ như Teflon, PP, polyamide. Tính
chất của vật liệu sử dụng và điều kiện gia công sẽ ảnh hưởng tới sự kết dính. Khuyến nghị khách hàng chạy
thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng. Vật liệu phải khô, sạch, không được lẫn bụi bẩn và dầu mỡ. Màng
phim phải có sức căng bề mặt từ 38 mN/m trở lên. Mực in phải đạt tiêu chuẩn DIN ISO 2836. Khi sử dụng hệ
keo một thành phần, thời gian cần thiết để đóng rắn hoàn toàn là khoảng 3 ngày. Khách hàng phải kiểm tra cụ
thể theo điều kiện sản xuất, lưu trữ để xác định chính xác khoảng thời gian này. Khuyến cáo thêm 1.5 – 5%
chất tạo liện kết chéo Jowat® 195.70 hoặc 195.79 nếu công đoạn tiếp theo sau in cán màng, sản phẩm phải
chịu va đập cơ khí hoặc màng phim sử dụng làm bằng vật liệu có độ cứng cao như PET hoặc acetate. Khi
thêm chất tạo liên kết chéo, thời gian đợi trước khi làm công đoạn tiếp theo có thể giản xuống còn 24 giờ, một
số trường hợp chỉ còn 12 giờ.

Làm sạch
Khi keo chưa bị đóng rắn, sau khi sử dụng phải làm sạch máy và dụng cụ bằng nước ấm hoặc nước lạnh, sử
dụng chất Jowat® Cleaner Concentrate 192.40. Dùng chất Jowat® Thinner 401.30 để làm sạch phần keo đã bị
đóng rắn. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn trước khi sử dụng.
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Tổng quan sản
phẩm

Bảng dưới cung cấp thông tin tổng quan về các dòng
keo trong danh mục Jowacoll® dành cho ứng dụng in
cán màng. Danh mục gồm các sản phẩm khác nhau
với những tính chất đặc biệt để phù hợp với từng yêu
cầu của quy trình in cán màng. Các sản phẩm được
phát triển để đáp ứng các yêu cầu khác nhau phát
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Thông tin được cung cấp trong tờ rơi này dựa trên kinh nghiệm thực tế và kết quả của các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của chúng tôi, và
ảnh hưởng đến chất nền hoặc quá trình sản xuất, do đó không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể phát sinh từ những chỉ dẫn này cũng n
dụng, vui lòng yêu cầu bảng tài liệu kỹ thuật tương ứng và quan sát các chỉ dẫn trong đó!
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sinh trong quá trình sản xuất cũng như cho các loại chất nền và vật liệu màng phim khác nhau. Khuyến cáo thêm
1.5 – 5% chất tạo liện kết chéo Jowat® 195.70 hoặc 195.79 nếu công đoạn tiếp theo sau in cán màng, sản phẩm phải
chịu va đập cơ khí hoặc màng phim sử dụng làm bằng vật liệu có độ cứng cao như PET hoặc acetate. Vui lòng liên hệ
với chúng tôi để được tư vấn và lựa chọn được dòng keo dán phù hợp nhất.
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à không có bất kỳ cách nào đảm bảo chắc chắn về các tính chất thực tế của nó. Do sự đa dạng của nguyên vật liệu và thực tế là chúng tôi không thể
như từ các khuyến nghị do dịch vụ tư vấn kỹ thuật miễn phí của chúng tôi đưa ra. Các thử nghiệm của khách hàng là hoàn toàn cần thiết. Trước khi sử



Có thể sử dụng về mặt kỹ thuật



Khuyên dùng về mặt kỹ thuật

Jowat | Chúng tôi nói là làm
Jowat | Our Word is Our Bond

Trực thuộc Jowat
Đối tác phân phối

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này dựa trên kết quả thử nghiệm từ các phòng thí nghiệm cũng như kinh nghiệm thu được trong lĩnh vực này và không có bất kỳ cách nào cấu
thành bất kỳ sự đảm bảo nào về tài sản. Do có nhiều ứng dụng, chất nền và phương pháp xử lý khác nhau nằm ngoài tầm kiểm soát của, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý nào
từ những chỉ dẫn này cũng như từ thông tin được cung cấp bởi dịch vụ tư vấn kỹ thuật miễn phí của chúng tôi. Trước khi xử lý, vui lòng yêu cầu bảng dữ liệu tương ứng và nghiên cứu
thông tin trong đó! Các thử nghiệm của khách hàng trong các điều kiện hàng ngày, thử nghiệm về tính phù hợp trong các điều kiện xử lý thông thường và thử nghiệm phù hợp với mục
đích là hoàn toàn cần thiết. Để biết thông số kỹ thuật và để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bảng thông số kỹ thuật mới nhất.
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