
تأثيرات معدنية باللون الفضي
إعدادات الصبغة للمواد البالستيكية Micropellets



المزايا الرئيسية للمنتج MASTERSAFE MP هي:
الخلو من الغبار وبالتالي يمكن التعامل معه بسهولة وأمان  ·

قياس أوتوماتيكي دون تعريض نظام المعايرة لالتساخ  ·
سهل االنتشار  ·
رائحة خفيفة  ·

خاٍل من المذيبات  ·
مناسب لعبوات األطعمة في العديد من البلدان  ·

نة ذات تأثير معدني باللون الفضي  توفر ECKART حبيبات صبغة ُمحسَّ
.MASTERSAFE MP تحت االسم التجاري

تصنع المادة الناقلة الفارق المهم: المنتج MASTERSAFE MP قائم على 
المواد  التوافق مع  يتيح نطاًقا واسًعا من  أوليفينات مما  البولي  أساس 

البالستيكية. تتكون هذه الحبيبات من صبغات ألومنيوم بنسبة %80.
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المتاحة  المعلومات  توضح  النشرة  هذه  في  األخرى  والمعلومات  الفنية  الخصائص 
المسؤولية  وتظل  لعمالئنا.  عامة  كمعلومات  فقط  وُتستخدم  الحالي.  الوقت  في  لدينا 
واقعة على عاتق العمالء فيما يخص اختبار المنتجات والتأكد من مالءمتها للتطبيقات 
أداء  تغيير  في  بالحق  نحتفظ  النهائي.  االستخدام  لمتطلبات  واستيفائها  بهم  الخاصة 
من  المزيد  لتقديم  متاحة  بنا  الخاصة  الفنية  االستشارات  خدمة  وخصائصه.  المنتج 

اإلرشاد، والمساعدة الفنية في حل المشكالت التي تظهر خالل التصنيع والتطبيقات، 
وكذلك مع إعدادات المنتج. إال أن العميل هو المسؤول عن مراجعة مثل هذه البيانات 
والتوصيات قبل االستخدام. ال نتحمل أية مسؤولية عن دقة واكتمال البيانات المقدمة 

في هذه النشرة أو أية معلومات فنية أخرى نوفرها.
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Micropellets

Groupe PLASTIVALOIRE صورة الصفحة األمامية: حق التصميم لصالح

MASTERSAFE MP

حبيبات صبغة ذات تأثير معدني باللون الفضي

MASTERSAFE

النوع

D50 توزيع حجم الجزيئات

بالميكرومتر تقريًبا

التأثيرات والخصائص

MP 09-20B9بّراق ورقيق، غير شفاف
MP 15-20B15

بّراق ورقيق، غير شفاف
MP 16-20B16

MP 20-20B20

للمزج مع صبغات األلوان MP 29-20B29

MP 34-20B34

MP 50-20B50تأثير المع رقيق
MP 68-20B68

MP 35-20B35

ميل بسيط لعمل خطوط متدفقة MP 55-20B55

MP 100-20B100

MP 10-20B10مناسب للتغطية العالية، مثل استخدامات الدهانات


