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RANS 1400 ջրի վրա հիմնված          
հակաբակտերիալ ծածկույթ 

(թղթի և ստվարաթղթի համար) 
Տեխնիկական բնութագրեր 

 

RANS 1400 ջրի վրա հիմնված հակաբակտերիալ ծածկույթը արագ       

ծածկույթ է, որը հարմար է հակաբակտերիալ չորացող տնտեսական 

ծածկույթը գործում է  թուղթ և ստվարաթուղթ արտադրելու համար: Այս

շերտ և դիմացկուն է քերմանը, հարմար է երկկողմանի   որպես պահող

ծածկույթի համար և լավ ջրակայուն է: Այս ծածկույթն ունի 

րացնել բոլոր տեսակի հակաբակտերիալ հատկություններ և ունակ է վե

դրական և բացասական բակտերիաները (E.coli և Staph) մինչև -գրամ

99,99%: Այս ծածկույթը խորհուրդ է տրվում բոլոր տեսակի 

փաթեթավորման, սննդի տուփերի և տարաների ներքին և արտաքին 

մակերեսների համար, որոնք օգտագործվում են դեղագործական և 

ան արդյունաբերություններում (օրինակ `խմորեղենի, առողջապահակ

շոկոլադի, թեյի, պիցցայի, արագ սննդի և հյուսվածքի համար), կրթական 

ծառայություններ և ավելին: 

      RANS 1400- ը կարևոր դեր ունի համայնքի ընդհանուր առողջության 

պահպանման և հիվանդությունների տարածումը կանխելու գործում ՝ 

բակտերիաների, վիրուսների, սնկերի և հարուցիչների ոչնչացման 

միջոցով: 
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• Այս ապրանքը արտոնագրված է և ստացել է Հակաբակտերիալ 

սերտիֆիկատ Իրանի առողջապահության և բժշկական կրթության 

նախարարության հարակից ստանդարտ լաբորատորիայից: 

 

*Ինչպես օգտագործել. 

 

Այս ծածկույթը լավ համատեղելի է այսօրվա տպագրական մեքենաների 

հետ և կարող է կիրառվել բոլոր տպագրական մեքենաների կողմից 

(օրինակ ՝ օֆսեթային մեքենաների միջոցով) ՝ որպես տոնուսային թղթի 

և ստվարաթղթի վրա: 

 

* Դիմումներ. 

 

-Առաջարկվող քաշը 4-6 գրամ / քմ 

- Ձևակերպված է թղթի և ստվարաթղթի համար 

- Ձևակերպված է միակողմանի և երկկողմանի ծածկույթների 

համակարգերի համար 

- Պատրաստված է ծածկույթի սովորական համակարգերի համար  

(anilox / 2roller համակարգեր) 

- Հարմար է սննդի, առողջապահության և կրթական արդյունաբերության 

փաթեթները ծածկելու համար: 
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* Տեխնիկական առանձնահատկությունները. 

 

Փայլ                                                           +++  

Մատթ                                                         --- 

Արգելափակման դիմադրություն             +++ 

Կպչունություն / մատչելիություն             սահմանափակ 

Սայթաքողություն                                     +++ 

Չորացման արագությունը                       +++ 

Երկկողմանի ծրագրեր                             հարմար 

Ռուբի դիմադրություն                              +++ 

Հակաբակտերիալ գործունեություն        +++ 
 

* Ակնարկներ. 

 

-Օգտագործեք ալկալային թանաքներ և վճարունակության 

դիմացկունություն: 

- Օգտագործելուց առաջ լավ խառնեք լուծույթը: 

- Անհրաժեշտության դեպքում ջուր ավելացրեք, որպեսզի նոսրացնի: 

-Խուսափեք զրոյից ցածր կամ 30 աստիճանից բարձր ջերմաստիճանի 

տակ դնելուց: 

-Կնքված տարաների համար պահպանման ժամկետը 5-30 աստիճան 

ցրտի ջերմաստիճանում և արևի լույսից հեռու է ՝ 1 տարի: 
 

*Ընդհանուր հատկություններ. 

 

Ձևը ՝ կաթնային սպիտակ հեղուկ 

Պինդ նյութ. 28% 

Մածուցիկություն. 45 Sec.Din 4 @ 20 ’C 

Խտությունը `1.04 գ / սմ 3 


