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กาวถายบล็อกสกรีน GK-95

กาวถายบล็อกสกรีนคุณภาพสูง ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่องานพิมพในอุตสาหกรรมยานยนตโดยเฉพาะ มีความทนทานตอ
สารละลายที่มีกรดและดางสูงไดเปนอยางดี จึงสามารถใชพิมพงานไดเปนจำนวนมาก ทั้งยังเก็บลายที่มีความละเอียด
ของลวดลายไดเปนอยางดี สามารถเคลือบใหไดความหนามากๆ (ในกรณีที่ตองการพิมพใหหมึกพิมพมีความนูนมาก)

www.moriointer.com

คุณสมบัติทั่วไป

ชนิดของกาวถายบล็อกสกรีน ชนิดทนตอสารละลายโซลเวนท

เคลือบใหกาวถายบล็อกสกรีนมีความหนาใหมาก และทนตอสารละลายไดดีคุณลักษณะ

คาความหนืด

คาเนื้อกาว

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

อายุในการเก็บรักษา

อายุหลังการเคลือบกาว

อัตราสวนผสม

เวลาถายแสงที่เหมาะสม

วัตถุประสงคในการนำไปใช

รูปแบบการบรรจุ

7,200mPa’s (25oC)

35.6%

15 ~ 25oC

สารไวแสง Diazo    : 3 กรัม
ผสมน้ำอุน (40oC) : 47 กรัม
ปริมาณเนื้อกาว     : 950 กรัม
* หลังจากผสมสารไวแสง Diazo แลว ควรทิ้งไวประมาณ 12 ชั่วโมง
   เพื่อใหฟองอากาศคลายตัว

ชนิดไฟถาย             : หลอดไฟ Metal halide lamp (3KW)
ระยะหาง        : 90 เซ็นติเมตร
ชนิดผาสกรีน          : โพลีเอสเตอร T-250
ความหนากาวอัด    : ประมาณ 10 ไมครอน
เวลาในการถายแสง : ประมาณ 40 วินาที

บรรจุ 1 กิโลกรัม

ใชในการพิมพสกรีน งานชิ้นสวนยานยนต 

ประมาณ  2 สัปดาห (ควรเก็บไวในที่เย็นและมืด)

ประมาณ 1 เดือน
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กาวถายบล็อกสกรีน SA-304
กาวถายบล็อกสกรีนคุณภาพเพื่องานพิมพกราฟฟกประเภทตางๆ เชน งานพิมพในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณกีฬา 
เครื่องเขียน เครื่องใชสำนักงาน ของเด็กเลน ของขวัญของชำรวย หรืองานพิมพสื่อสิ่งพิมพโฆษณาตางๆ เหมาะสำหรับ
งานพิมพ ที่มีลักษณะเปนเม็ดสกรีน เพราะสามารถใหคาความละเอียดของเม็ดสกรีนไดดี เม็ดไมลม จึงทำใหการพิมพ
ภาพเสมือนจริง ออกมาสวยและใหความคมชัดสูง มีความคงทนตอสารละลายในหมึกพิมพไดเปนอยางดี จึงพิมพงานได
ในปริมาณมาก ชวยประหยัดตนทุนในการพิมพตอหนวยไดเปนอยางดี
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คุณสมบัติทั่วไป

ชนิดของกาวถายบล็อกสกรีน ชนิดทนตอสารละลายโซลเวนท

เหมาะสำหรับงานพิมพที่เปนลักษณะเม็ดสกรีนคุณลักษณะ

คาความหนืด

คาเนื้อกาว

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

อายุในการเก็บรักษา

อายุหลังการเคลือบกาว

อัตราสวนผสม

เวลาถายแสงที่เหมาะสม

วัตถุประสงคในการนำไปใช

รูปแบบการบรรจุ

7,500 ± 500 mPa’s (25oC)

35.6 ± 0.5%

15 ~ 25oC

สารไวแสง Diazo    : 5 กรัม
ผสมน้ำอุน (40oC) : 95 กรัม
ปริมาณเนื้อกาว     : 900 กรัม
* หลังจากผสมสารไวแสง Diazo แลว ควรทิ้งไวประมาณ 12 ชั่วโมง
   เพื่อใหฟองอากาศคลายตัว

ชนิดไฟถาย             : หลอดไฟ Metal halide lamp (3KW)
ระยะหาง        : 90 เซ็นติเมตร
ชนิดผาสกรีน          : โพลีเอสเตอร T-250
ความหนากาวอัด    : ประมาณ 10 ไมครอน
เวลาในการถายแสง : ประมาณ 40 วินาที

บรรจุ 1 กิโลกรัม

ใชในการพิมพสกรีน งานกราฟฟก โดยเฉพาะงานพิมพภาพเสมือนจริง 

ประมาณ  2 สัปดาห (ควรเก็บไวในที่เย็นและมืด)

ประมาณ 1 เดือน
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กาวถายบล็อกสกรีน SA-707
กาวถายบล็อกสกรีนคุณภาพสูง มีคุณสมบัติในการใหรายละเอียดในการพิมพที่สมบูรณแบบ ทั้งงานพิมพลายเสน
และเม็ดสกรีน สามารถเก็บรายละเอียดไดเล็กถึง 17 ไมครอน (ขนาดความหนาของลายเสน) มีความคงทนตอสารละลาย
ที่เปนกรดและดางในหมึกพิมพไดอยางดีเยี่ยม ทั้งยังทนทานตอการเสียดสีในการพิมพสูง จึงสามารถพิมพงานได
เปนจำนวนมาก และไมทำลายสภาพแวดลอม ไมกอใหเกิดน้ำเสีย เปนมิตรตอธรรมชาติ
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คุณสมบัติทั่วไป

ชนิดของกาวถายบล็อกสกรีน ชนิดทนตอสารละลายโซลเวนท

เหมาะสำหรับงานพิมพลายเสนที่ตองการความละเอียดสูงคุณลักษณะ

คาความหนืด

คาเนื้อกาว

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

อายุในการเก็บรักษา

อายุหลังการเคลือบกาว

อัตราสวนผสม

เวลาถายแสงที่เหมาะสม

วัตถุประสงคในการนำไปใช

รูปแบบการบรรจุ

6,700 ± 500 mPa’s  (25oC)

38.8 ± 0.5%

15 ~ 25oC

สารไวแสง Diazo    : 5 กรัม
ผสมน้ำอุน (40oC) : 95 กรัม
ปริมาณเนื้อกาว     : 900 กรัม
* หลังจากผสมสารไวแสง Diazo แลว ควรทิ้งไวประมาณ 12 ชั่วโมง
   เพื่อใหฟองอากาศคลายตัว

ชนิดไฟถาย             : หลอดไฟ Metal halide lamp (3KW)
ระยะหาง        : 90 เซ็นติเมตร
ชนิดผาสกรีน          : โพลีเอสเตอร T-250
ความหนากาวอัด    : ประมาณ 10 ไมครอน
เวลาในการถายแสง : ประมาณ 50 วินาที

บรรจุ 1 กิโลกรัม

ใชในการพิมพสกรีน ในงานอุตสาหกรรมตางๆ

ประมาณ  2 สัปดาห (ควรเก็บไวในที่เย็นและมืด)

ประมาณ 1 เดือน
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กาวถายบล็อกสกรีน SD-40
กาวถายบล็อกสกรีนฐานน้ำ ที่สรางชื่อเสียงในวงการพิมพผามาอยางยาวนานเปนที่นิยมใชอยางแพรหลาย เหมาะสำหรับ
งานพิมพหมึกฐานน้ำในทุกระบบงานพิมพ มีคุณสมบัติในการเก็บรายละเอียดของลายพิมพไดอยางดีเยี่ยม มีความคงทน
ตอสารละลายสูง ใหปริมาณการพิมพจำนวนตอพื้นที่ไดมากกวา เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมสรางมลภาวะ
และไมกอใหเกิดน้ำเสีย
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คุณสมบัติทั่วไป

ชนิดของกาวถายบล็อกสกรีน ชนิดทนตอหมึกฐานน้ำ

ใหรายละเอียดของลายพิมพไดดี มีความคงทนในการพิมพสูงคุณลักษณะ

คาความหนืด

คาเนื้อกาว

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

อายุในการเก็บรักษา

อายุหลังการเคลือบกาว

อัตราสวนผสม

เวลาถายแสงที่เหมาะสม

วัตถุประสงคในการนำไปใช

รูปแบบการบรรจุ

5,000 CPS

36.7 ± 0.5% 

15 ~ 25oC

สารไวแสง Diazo    : 6 กรัม
ผสมน้ำอุน (40oC) : 94 กรัม
ปริมาณเนื้อกาว     : 900 กรัม
* หลังจากผสมสารไวแสง Diazo แลว ควรทิ้งไวประมาณ 12 ชั่วโมง
   เพื่อใหฟองอากาศคลายตัว

ชนิดไฟถาย             : หลอดไฟ Metal halide lamp (2KW)
ระยะหาง        : 1 เซ็นติเมตร
ชนิดผาสกรีน          : โพลีเอสเตอร T-250
ความหนากาวอัด    : 12 ไมครอน
เวลาในการถายแสง : 60 วินาที

บรรจุ 1 กิโลกรัม

ใชในการพิมพสกรีนผา , เสื้อยืด , งานพิมพที่ใชหมึกพิมพฐานน้ำ 

ประมาณ  1 เดือน (ควรเก็บไวในที่เย็นและมืด)

ประมาณ 1 เดือน
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น้ำยาเคลือบสกรีน HARDENER-A,B

เสริมประสิทธิภาพ ความคงทนตอบล็อกสกรีน เพื่อเพิ่มปริมาณการพิมพใหมากขึ้น

www.moriointer.com

คุณสมบัติทั่วไป

ชนิดของน้ำยาเคลือบสกรีน
ชนิดสารละลายที่เพิ่มประสิทธิภาพความคงทนใหกับกาวถายบล็อกสกรีน
ทีมีการถายแสงอัดลายแลวเกิดการแข็งตัว และปองกันสารละลาย
หมึกพิมพฐานน้ำ

เหมาะสำหรับงานพิมพ ซึ่งลายจะตองมีความแนนอน HARDNER-A,B
จะถูกนำมาใชเสริมความแมนยำและคงทนคุณลักษณะ

อายุในการเก็บรักษา

การลางออก

อัตราสวนผสม

เหมาะสำหรับกาวถาย

วัตถุประสงคในการนำไปใช

รูปแบบการบรรจุ

สารละลาย 2 ชนิด [A] และ [B] ใชผสมเขาดวยกันในอัตราสวน 1 : 1
แลวเคลือบลงบนบล็อกสกรีนทั้งดานหนาและดานหลัง
ควรทิ้งไวประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อใหน้ำยาเคลือบสกรีน
HARDNER-A,B เกิดการแข็งตัว

SD-40 และกาวถายบล็อกสกรีนที่เปนฐานน้ำ

บรรจุ 5 กิโลกรัม

เสริมความคงทนใหกับบล็อกสกรีน โดยเฉพาะงานพิมพที่ตองการเก็บลาย

ประมาณ  6  เดือน (ควรเก็บไวในอุณหภูมิปกติ)

ไมสามารถลางออกได
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น้ำยาลางกาวอัดสกรีน
SA REMOVER L

น้ำยาลางกาวอัดสกรีนคุณภาพสูง ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อลางบล็อกสกรีนมาใชใหม และซอมแซมบางสวน
ของลายบนบล็อกสกรีนได หลังจากการใชงานพิมพแลว ไมกอใหเกิดน้ำเสีย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

www.moriointer.com

คุณสมบัติทั่วไป

ชนิดของน้ำยาลางกาวอัดสกรีน ชนิดทำละลายกับกาวถายบล็อกสกรีน

เหมาะสำหรับลางกาวอัดสกรีนชนิดโซลเวนทและชนิดน้ำคุณลักษณะ

การลางออก

อายุในการเก็บรักษา

วัตถุประสงคในการนำไปใช

รูปแบบการบรรจุ

บล็อกสกรีนที่มีการเคลือบน้ำยาเคลือบสกรีน HARDNER-A,B 
ไมสามารถลางดวยน้ำยาลางกาวอัดสกรีนได

บรรจุ 5 กิโลกรัม

ประมาณ  3 เดือน (ควรเก็บไวในที่อุณหภูมิ 15 ~ 25oC )

ลางกาวอัดสกรีนที่ใชงานพิมพแลว เพื่อนำบล็อกสกรีนมาใชใหม 


