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pressroom supplies
Hoogwaardige, ecologische persproducten voor offsetdruk

Agfa Graphics pressroom supplies
Kwaliteitsvol offsetdrukwerk is het resultaat van vele factoren
samen: inkt, water, chemicaliën, rubberdoeken … Agfa Graphics is
uw onestopshop voor alle elementen die cruciaal zijn voor optimale
printprestaties, inclusief een reeks van ecologische producten die
uw pers en drukwerk in topconditie houden.
U kunt bij ons terecht voor drukplaten, maar ook voor plaatreinigers,
plaatbescherming, plaatgom, vochtwateradditieven, rubberdoek- en
rolwasmiddelen, rejuvenators en meer. Alle pers-chemicaliën worden perfect
afgestemd op onze platen, uitvoerig getest en afgetoetst aan onze ECO3filosofie die onder andere ecologie voorop plaatst.
En hebt u ons portfolio offsetrubberdoeken al ontdekt? Agfa Graphics biedt
milieuvriendelijke oplossingen voor onder meer commerciële toepassingen,
verpakkingen, UV-drukwerk en metaalinktprints. Voor elk van deze toepassingen
bieden we rubberdoeken met klemlijsten aan. Zodat u het verschil kunt maken
in kwaliteit en printsnelheid.

Rubberdoeken
Voor een perfecte beeldoverdracht
Cruciaal voor een kwalitatieve beeldoverdracht bij offsetdrukwerk zijn
degelijke en goed onderhouden rubberdoeken. Sinds 1998 levert Agfa Graphics
offsetrubberdoeken die zelfs de meest veeleisende printomstandigheden
aankunnen. Dat doen we vanuit een state-of-the-art-vestiging in Frankrijk.
De vervaardiging van het AgfaLink-gamma gebeurt zonder oplosmiddelen zoals
tolueen – een mooi voorbeeld van ECO3. Het gevolg van deze solventvrije
productie? De kwaliteit van de rubberdoeken gaat erop vooruit én het milieu
blijft gespaard van schadelijke dampen.

Elk type Agfalink-rubberdoek biedt u deze reeks voordelen.
Ecologisch geproduceerd (100% solventvrije technologie).
Constante dikte (1,95 mm), soepel en gemakkelijk te monteren.
Opgebouwd uit drie textiellagen en een samendrukbare laag.
Toplaag met uitstekende release-eigenschappen, voor rasters én volvlakken.
Lange levensduur, met een minimale opbouw van papier, karton en inkt.
Nauwelijks gevoelig voor (papier)formaatranden.
Beschermende laklaag aan beide kanten van het doek.

Rubberdoeken voor elk type drukpers
AGFALINK TRADITIONEEL

AGFALINK DUO

Vellenoffset en coldset

Vellenoffset, verpakkingen
& metaalinkten

AGFALINK UV

AGFALINK WEB

Vellenoffset, verpakkingen
& UV-inkten

Rotatiepersen

Pers-chemicaliën
Voor een optimale drukkwaliteit
Agfa Graphics ontwikkelt al meer dan 25 jaar pers-chemicaliën voor een
optimale prestatie van uw persinstallatie. Platenreinigers, plaatbescherming,
gommen, vochtwateradditieven, rubberdoek- en rolwasmiddelen, rejuvenators
Daarbij gaat veel aandacht uit naar milieuvriendelijke technologieën: hoe
kleiner we onze ecologische voetafdruk krijgen, hoe meer wij én onze klanten
onze planeet helpen te beschermen.

Rejuvenators
Goed onderhouden rubberdoeken zijn cruciaal voor een vlotte werking van
uw pers en voor het leveren van kwalitatief drukwerk. Tijdens het drukproces
absorberen uw rubberdoeken echter allerlei residuen, zoals calciumresten en
inktdeeltjes. Om ze schoon en inktontvankelijk te houden, biedt Agfa Graphics
u de rejuvenators Reviverol Plus en Reviverol Extra.

Rubberdoekonderhoud voor elke frequentie
REVIVEROL PLUS

REVIVEROL EXTRA

Dagelijkse reiniging

Wekelijks gebruik

Verwijdert inkt en calciumresten

Verwijdert vernis, gomglazuur,
inkt, pigmentafzettingen,
papierlint, calciumcarbonaat
en magnesiumzout

Voor een glad,
inktontvankelijk oppervlak
Verkrijgbaar in 6 x 1l

Voor een langere levensduur van
uw rubberdoeken en -rollen
Verkrijgbaar in 6 x 1l

Vochtwateradditieven
Agfa Graphics’ vochtwateradditieven zijn essentieel om kwalitatief en
precies drukwerk af te leveren. Ze worden ontwikkeld in ons FOGRA-conform
laboratorium met een minimum aan IPA-concentraties. De voor 99% zuivere
isopropylalcohol die wél wordt toegevoegd, draagt bij tot een dunnere,
stabielere vochtfilm op de rubberdoeken.
Onze ervaren chemici ontwikkelen de verschillende types vochtwateradditieven
op basis van hun kennis over plaatsamenstellingen. We bieden een breed
gamma van vochtadditieven aan voor alle segmenten, inclusief voedselverpakkingen. Een greep uit ons aanbod:

Sheetfed-toepassingen, verminderd alcoholgebruik
PRIMA S404 AS – PRIMA
FS404 ASH (20/200L)
Efficiënt in het verminderen
van oppervlaktespanning
Bevochtiging voor
verminderd alcoholgebruik
Gebalanceerde pH
Uitstekende inkt-waterbalans
Voor alle types water
Aanbevolen dosis: 2-3%
Aanbevolen dosis alcohol: 4-8%

PRIMA FS404 ASD (20L)

Efficiënt in het verminderen
van oppervlaktespanning
Bevochtiging voor
verminderd alcoholgebruik
Met kobaltvrij droogmiddel voor
het sneller opdrogen van inkt op
niet-absorberende oppervlaktes
Aanbevolen dosis: 2-3%
Aanbevolen dosis alcohol: 4-8%

Sheetfed-toepassingen, alcoholvrij
ANTURA FOUNT AFS1 –
ANTURA FOUNT AFSH1 (20/200L)
Alcoholvrij printen
Goede plaatbescherming
Uitstekende inkt-waterbalans
Plaatvriendelijke samenstelling
Voor alle types water
Aanbevolen dosis: 3%
Aanbevolen dosis alcohol: 0-6%

PRIMA FS808 AF (20L)
Alcoholvrij printen
Goede plaatbescherming
Uitstekende inkt-waterbalans

Aanbevolen dosis: 3%
Aanbevolen dosis alcohol: 0-3%

Rubberdoek- en rolwasmiddelen
Rubberdoeken en rubberrollen zijn vaak onderhevig aan zware persomstandigheden. Hou hen in topconditie en verleng hun levensduur met onze specifieke
wasmiddelen voor handmatig en/of automatisch gebruik. Voor elk type doek,
rol en toepassing kunt u bij Agfa Graphics terecht.
Bovendien worden onze producten ontwikkeld met het oog op een lage
milieu-impact: ze zijn vrij van aromatische verbindingen, zijn FOGRA-conform
en voldoen aan alle wettelijke bepalingen. En dat zonder in te boeten aan
effectiviteit. Integendeel, onze rubberdoek- en rolwasmiddelen verwijderen inkt
en residuen snel en grondig, en maken daarmee uw persbenodigdheden in
no time inktontvankelijk

XTRAWASH PLUS 60 (20/200/1000L)
Effectief wasmiddel voor toepassingen met brandpunt <100°C
Geschikt voor automatische én handmatige toepassingen
Beschermt tegen corrosie
Vrij van aromatische en gechloreerde oplosmiddelen

PressTune en InkTune
Een krachtig duo
De combinatie van onze softwaretools PressTune en InkTune reduceert uw
inktverbruik, optimaliseert uw drukkwaliteit én versnelt uw productieflow.
Het zijn twee cruciale onderdelen van ons ECO3-model die u perfect kunt
integreren in uw Apogee-workflow.
PressTune is een unieke printstandaardisatietool voor kleurconsistentie en
conformiteit met bepaalde printstandaarden. Op basis van zijn krachtige
analytische werking bepaalt de software manieren om uw inkt- en
papierverbruik naar beneden te halen, uw productiviteit te verhogen en de
communicatie tussen operatoren, managers en klanten te optimaliseren.
InkTune helpt u tot 30% inkt te besparen zonder daarbij in te boeten aan
printkwaliteit. Meer nog: via Grey Component Replacement verbetert de tool de
kleurstabiliteit, beeldkwaliteit en consistentie van uw pers en prints. U krijgt er
meteen een hoger rendement van uw inspanningen en investeringen voor terug.

AGFA GRAPHICS

Onze ECO3-filosofie:
Agfa Graphics innoveert: bij het ontwikkelen en produceren van onze
producten focussen we op ecologie (ecology), rendabiliteit (economy) en
extra gebruiksgemak (extra convenience). ECO3 is onze filosofie.
Zo ontwikkelen we geïntegreerde oplossingen die uw prepress- en
printprocessen stroomlijnen en vooral milieuvriendelijker, kostenefficiënter
en gebruiksvriendelijker maken.
Lees meer op www.eco3.graphics.

Meer persproducten
van Agfa Graphics
Ontdek al onze vochtwateradditieven, alsook rubberdoek- en rolwasmiddelen
en platenreinigers, plaatbeschermers, plaatgommen, afwerkingsoplossingen,
correctiegels en andere chemicaliën via www.agfagraphics.com.
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