
 
 

Alcolan CTP V45.37
 

 
 
Productomschrijving: vochtwateradditief voor de offsetdruk
 
Inzetbaar bij: vellenoffset, 

gehalte tot 180 mg/l
 
Dosering: 3 % met IPA, 4
 
Info: Dit vochtwateradditief

productgroep. De verschillende voordelen van deze groep zijn de betere 
bescherming van de platen, een goede oxidatieve droging en een 
extreem stabiele inkt
druk. Verdere voordelen zijn de 
hoger contrast (bv. bij gebruik van FM

 Alcolan CTP V45.37
met hooggepigmenteerde,

 De goede oxidatieve droging van de inkten wordt ZONDER de 
verbindingen van zware metalen bereikt.

 Het product is corrosiebeschermend.
 
pH-waarde: 4,80 
 4,8 -
 
Geleidbaarheid: 7,0 mS 

vochtwater
 
Kleur: geel 
 
Dichtheid: 1,11 kg/l
 
Vlampunt: > 63 °C
 
Stockering: 0 - 35 °C, niet in direct zonlicht

gebruiken.
 
Verpakkingen: 10 kg, 20 kg, 60 kg, 200 kg, 600 kg en 1000 kg
 
Opmerking: bij het afvullen van het product enkel pompen uit kunststof gebruiken
 
 
 
 
 
 
 
Deze technische fiche wil u informeren en raad geven en is 
Aangezien de concrete toepassing echter van meerdere factoren afhankelijk is, waarop wij geen
invloed hebben, kan er geen garantie voor drukuitval uit afgeleid worden.

Alcolan CTP V45.37 

ochtwateradditief voor de offsetdruk 

ellenoffset, alcoholvochtwerken, water met een hydrogeencarbonaat
gehalte tot 180 mg/l 

% met IPA, 4 % zonder IPA 

vochtwateradditief is het nieuwste type van de beproefde Alcolan CTP 
productgroep. De verschillende voordelen van deze groep zijn de betere 
bescherming van de platen, een goede oxidatieve droging en een 
extreem stabiele inkt-/waterbalans. Deze gelden nu oo
druk. Verdere voordelen zijn de verhoogde glans van de kleuren en een 
hoger contrast (bv. bij gebruik van FM-rasters). 
Alcolan CTP V45.37 is eveneens uiterst geschikt voor de IPA
met hooggepigmenteerde, geurarme en metaalglansinkten.
De goede oxidatieve droging van de inkten wordt ZONDER de 
verbindingen van zware metalen bereikt. 
Het product is corrosiebeschermend. 

4,80 - 4,85 in het concentraat 
- 5,3 verdund, naargelang de waterkwaliteit en dosering

mS - 7,5 mS in het concentraat, ca. 425 µS per 1%
vochtwater 

geel - bruin 

1,11 kg/l 

> 63 °C 

35 °C, niet in direct zonlicht stockeren. Binnen 6 maanden na levering 
gebruiken. Belangrijk: tegen vorst beschermen!! 

10 kg, 20 kg, 60 kg, 200 kg, 600 kg en 1000 kg 

bij het afvullen van het product enkel pompen uit kunststof gebruiken

Deze technische fiche wil u informeren en raad geven en is gebaseerd op de actuele stand van zaken.
Aangezien de concrete toepassing echter van meerdere factoren afhankelijk is, waarop wij geen
invloed hebben, kan er geen garantie voor drukuitval uit afgeleid worden. 
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