
Aby uzyskać więcej informacji na temat 
produktów lub osoby odpowiedzialnej 
za sprzedaż produktów Triangle w Pań-
stwa regionie, prosimy o kontakt:

INX Digital Italy S.r.l. Via Colombo 90 
21054 - Fagnano Olona (VA) - Włochy 
Tel +39 0331 61321 - Fax +39 0331 
614137 - Email: info@INXdigital.eu

to zestaw wysokiej jakości 
ekosolwentowych atramen-
tów pigmentowych o dużej 
gęstości, przeznaczonych do 
stosowania w ploterach serii 
Roland® SOLJET™ Pro 4 XR-
640, SOLJET™ XF-640, RF-640 
VERSA EXPRESS™ oraz Versa-
CAMM™ VSI

RXV

Seria produktów solwentowych TRIAN-
GLE® RXV na bazie winylu charaktery-
zuje się optymalnie wysoką gęstością 
pigmentów i posiada szeroką gamę 
kolorów. Atramenty te mogą być stoso-
wane w druku na wielu różnych rodza-
jach elastycznych mediów wystawien-
niczych. Posiadają dużą odporność na 
chemikalia oraz na ścieranie. Produkty 
te przeznaczone są do druku głowicami 
piezo DOD, a doskonałą konsystencję 
osiągają w temperaturze pokojowej.

Zalecany produkt do spłukiwania
ECO Flush – ekosolwentowy płyn do 
przemywania głowicy

Typowe właściwości fizyczne

Trwałość na zewnątrz pomieszczeń
RXV zawiera pigmenty o niezwykle 
wysokiej odporności na światło i jest 
przeznaczony do użytku na zewnątrz 
pomieszczeń. Przy zastosowaniu od-
powiedniego podłoża i właściwym 
nałożeniu atramentu, jego trwałość 
na zewnątrz powinna wynosić 2 lata.  
W laboratorium atrament przeszedł te-
sty 2-letniej trwałości na zewnątrz (del-
ta E z <10, z wykorzystaniem urządzeń 
do testowania przyspieszonego).

Temperatura, naświetlanie i druk
Atramenty zostały zoptymalizowane 
pod kątem druku na urządzeniach pra-
cujących w temperaturze 25°C. Zmiany 
w temperaturze otoczenia oraz kon-
trolowane ustawienia temperatury 
wpływają na lepkość atramentu, a więc  
i na dokładność formowania się kropli 
i rozmieszczania punktów. Należy uni-
kać dłuższego wystawiania produktu 
na temperatury powyżej 55°C, jako  
że długoterminowe przechowywanie  
w wysokich temperaturach może po-
wodować koncentrację pigmentów.

Kompatybilne kolorystycznie z atra-
mentami producenta ECO-SOL MAX 2 
Kompatybilne chemicznie z atramen-
tami producenta ECO-SOL MAX 2   
Nie wymagają przepłukiwania ani po-
nownego profilowania!    
Szybki czas schnięcia    
Niskozapachowe    
Gwarancja trwałości na zewnątrz 
i gwarancja na system atramentu 
udzielane przez INX Digital Worldwi-
de dla atramentów marki TRIANGLE®

Dostępne w butelkach 1-litrowych, 
kartridżach 440 ml i 880 ml, 1-litro-
wych workach oraz 1 litrowych opa-
kowaniach typu bag-in-box    
7 kolorów

Opakowania

Strony internetowe: 
www.triangleINX.com 
www.greeninx.com

RXV
Ekosolwentowe atramenty 

pigmentowe
TECHNICZNA KARTA 
PRODUKTU

Właściwości Zakres

Lepkość przy 20 rpm (cps) 25° C 3,9-4,4

25° C 31,00 - 32,00

25° C 1,02 - 1,05

Napięcie powierzchniowe 
(dyn/cm)

Ciężar właściwy (g/ml) 



Atramenty producentów vs. RXV

Gęstość kolorów

Gama kolorów

Trwałość na zewnątrz 
pomieszczeń

SchnięciePrzyleganie

Cena

Odporność 
na działanie 
alkoholu

Zapach

OEM
RXV

* Z zastrzeżeniem określonych warunków. Niniejsza informacja 
została opracowana na podstawie doświadczeń i wyników uzyskanych 
w laboratorium oraz w kontaktach handlowych. Podlega zmianom bez 
wcześniejszego powiadomienia. Każda sprzedaż podlega naszym standardowym 
ogólnym warunkom sprzedaży. Jako że rodzaje zastosowań znacznie różnią się między sobą, 
do obowiązku użytkownika należy przetestowanie produktu w jego konkretnej sytuacji w celu 
określenia odpowiedniości atramentu do danego zastosowania. Użytkownik ponosi również pełne ryzyko 
i odpowiedzialność związane z takim użyciem. INX Digital nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, 
obejmującej korzystanie z produktu dla jakiegokolwiek szczególnego celu. INX Digital nie będzie w żadnym przypadku ponosiła odpowiedzialności za 
szkody przekraczające koszt zakupu produktu, jak również nie będzie ponosiła odpowiedzialności za żadne szkody szczególne ani wtórne. ** Powierzchnia 
krycia została obliczona z wykorzystaniem faktycznych danych dostarczonych przez drukarnię. Powierzchnia krycia zależy od rodzaju drukowanego obrazu 
oraz ustawień plotera. EDX nie jest oficjalnym atramentem Roland®. Marka Roland® oraz materiały objęte prawem autorskim stanowią własność Roland 
DGA Corporation, Irvine, Kalifornia.

Właściwości 
Wykres radarowy poniżej przedstawia właściwości serii atra-
mentów TRIANGLE RVX w porównaniu do atramentów Roland 
ECO_SOL MAX 2 przy druku na ploterach serii Roland SOLJET 
Pro 4 XR-640, SOLJET XF-640 oraz VersaCAMM VSi.

Atramenty TRIANGLE® RXV zostały zoptymalizowane pod 
kątem uzyskania niezwykle wysokiej gęstości pigmentów, co 
przedstawia wykres poniżej.

Porównanie gamy kolorów

Przyleganie
Seria RXV została opracowana w celu osiągnię-
cia optymalnego przylegania na szeroko stoso-
wanych podłożach winylowych. Niektóre me-
dia wystawiennicze, takie jak akryl wylewany, 
poliwęglany lub inne niejonowe powierzchnie 
mogą sprawiać kłopoty, ale wiele problemów  
z przyleganiem można rozwiązać stosując nasze 
katalizatory przyczepności BondAid® lub prime-
ry Ceptor®.

Materiały kompatybilne
Materiały, które mogą pozostawać w długotrwa-
łym kontakcie z atramentami: Stal nierdzewna, 
PTFE, EPDM, PP, LDPE, HDPE

Materiały niekompatybilne
Materiały, w przypadku których nie zaleca się 
długotrwałego kontaktu z atramentami: Guma 
butylowa, gumy poliuretanowe, neopren.

Roztwory niekompatybilne
Seria RXV NIE jest kompatybilna z wodą w ja-
kimkolwiek stężeniu; należy również unikać 
miejsc o dużej wilgotności.

Przechowywanie i okres magazynowania atra-
mentu
Zalecana temperatura przechowywania atra-
mentów to 20° - 25°C (68° - 77°F). Przy zacho-
waniu właściwych warunków magazynowania, 
ich okres przydatności do użycia wynosi 12 mie-
sięcy.

Opis opakowania
Kartridże 6 x 440 ml Pojemność netto 2,64 litra.

RXV
Ekosolwentowe atramenty 

pigmentowe


