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INK-AYDE 
 Acelerador de secagem da tinta 

Produto Nº7057 

DESCRIÇÃO 

INK-AYDE é um aditivo para solução de fonte utilizado 

para acelerar a secagem da tinta quando necessário. INK-

AYDE proporcionará um alto brilho da tinta após seca em 

papéis revestidos e geralmente diminui o uso de pós. A 

folha recém impressa mantém o brilho da tinta e não se 

percebe o pó carregado no papel. Acelerará a secagem da 

tinta para permitir nova impressão na folha, principalmente 

em tiragens curtas.  

Se o serviço exigir corte imediato, dobras ou encardenação 

logo após a impressão, INK-AYDE ajudará nessas tarefas. 

Problemas de secagem de tinta provocam atrasos na 

produção e perdas de serviços e lucros. 

BENEFÍCIOS 

• Acelera a produção, principalmente em tiragens

curtas.

• Permite acelerar a produção em trabalhos onde se

imprime os dois lados do papel.

• INK-AYDE ajuda em trabalhos com plásticos.

• Proporciona alto brilho da tinta em papéis revestidos

e diminui o uso de pós.

• Reduz a necessidade de adicionar secadoras para

tintas de secagem lenta.

• Não afeta as propriedades da solução de fonte .

CARACTERÍSTICAS 

 INK-AYDE é utilizado em conjunto com a solução de 

fonte para acelerar a secagem da tinta durante a impressão. 

A fórmula do INK-AYDE contém sais orgânicos, 

preservanes e um exclusivo estabilizador de pH que irá 

acelerar a secagem da tinta sem afetar as propriedades da 

solução de fonte.  

O uso adequado de INK-AYDE não afetará o pH da 

solução de fonte e não mudará a força da cor da tinta. INK-

AYDE tem data de validade ilimitada e sua fórmula é 

compatível com todas as soluções de fonte da FUJIFILM. 

MODO DE USO 

Adicione 1% de INK-AYDE sobre o volume total de 

solução de fonte recém preparada e misture antes de 

imprimir. Imprima com essa solução de fonte e a tinta 

secará rapidamente. Para a velocidade máxima de secagem 

da tinta, não utilize mais que 2% sobre o volume total de 

solução de fonte. 

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

 Embalagem de 3,8Litros 


