
Mimaki’nin esneyebilen yeni mürekkebi geniş 
formatta farklı imkanlar sunuyor

LUS-350 mürekkep %350’ye kadar esneyerek mükemmel adhezyonlu ve çatlaksız, yüksek 
kaliteli ve dayanıklı thermoform uygulamalar sunuyor.

Mimaki, 2016’nın yazında piyasaya yepyeni bir mürekkep suna-
cağını duyurdu. Mimaki LUS-350, çok çeşitli, özellikle de otomo-
tiv parçaları gibi istisnai sertlik ve dayanıklılık gerektiren ther-
moform uygulamalara yönelik esneyebilen özel bir mürekkeptir. 
Bu mürekkepler Mimaki UJF-7151plus ve JFX200-2513 baskı ma-
kineleri ile uyumlu ve CMYK, beyaz ve özel bir temiz mürekkep 
çeşitleri bulunabilecek.  

Mimaki Europe EMEA Pazarlama Genel Müdürü Mike Horsten 
ürünle ilgili şöyle konuştu: “Bu yeni mürekkep thermoform uygu-
lamaların üretilme biçimi değiştirecek. Pazarın bu segmentine 
hızlı dönüşlü, kısa tirajlı kalıp obje gereksinimlerine yanıt vere-
rek dijital baskının avantajlarını getiriyor. Daha önceleri, obje-
lerin oluşturulması ve görsellerin manuel olarak ya da serigrafi 
şeklinde uygulanması gerekiyordu, bu da çok fazla zaman alan 
ve pahalı bir süreçti. Ancak şu anda thermofrom objelere, çatla-
mayan ya da aksi takdirde ısı tabanlı oluşturma sürecinde hasar 
görebilecek mürekkep kullanan Mimaki dijital baskı makine-
leriyle daha oluşturulmadan önce görsel uygulanabiliyor. Araç 
parçaları, modeller, kalıp levhalar, bilgi tabelaları vb. için çok 
güzel bir sonlandırma sağlayacak.” 

Detaylar
120C ila 200C arası ısılara ulaştığında Mimaki LUS-350, %350’ye 
kadar esniyor. Isısı oda sıcaklığına düştükten sonra, hiçbir çat-
lak ya da soyulma olmadan güvenli bir şekilde kalıba yapışırken 
mürekkebin sertliği eski haline geliyor. Böylelikle mürekkep, 
baskı kalitesinden hiç taviz vermeden birçok uygulamada ken-
dine has bir biçimde sertlik, sağlamlık ve esneklik sağlıyor. Gö-
rüntüler özel bir görüntüleme yazılımı kullanılarak düz baskı altı 
malzeme üzerine basılıyor ve vakum, thermoform ya da diğer 
farklı kalıplama yöntemleri kullanılarak istenilen şekle getirili-

yor. Horsten sözlerine şöyle devam etti: “Thermofrom sürecinde 
kullanılırken bu mürekkebin şöyle bir güzelliği var; güzel deko-
ratif baskılardaki karmaşık dokular ve tasarımlar kalıp aşama-
sından sonra bile muhafaza ediliyor. Daha da heyecan vericisi 
ise mürekkebin baskıda kabartma alanlar elde etmek için, çat-
lama ya da adhezyon kalitesinden endişe duymaksızın, birçok 
katmanda uygulanabilmesi.”
Mimaki’nin LUS-350 mürekkebi, tek başına renkli mürekkep kul-
lanılarak başarılmayan doku ya da parlak sonlandırma özellikle-
riyle de pazarda tek.
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New stretchable ink from Mimaki expands 
Wide Format possibilities

LUS-350 ink stretches up to 350% for high quality, durable thermoformed applications with 
great adhesion and no cracking

Mimaki, a leading global manufacturer of wide-format inkjet 
printers and cutting plotters for the sign/graphics, textile/appa-
rel and industrial markets, today announced that it will be ma-
king a brand-new ink available in Summer 2016. Mimaki LUS-350 
is a unique, stretchable ink suitable for a wide range of ther-
moforming applications, especially those requiring exceptional 
hardness and durability such as automotive parts. Mimaki LUS-
350 ink is compatible with the Mimaki UJF-7151plus and JFX200-
2513 printers and will be available in CMYK, white and a unique 
clear ink.

“This new ink will change the way vacuum moulded – or thermo-
formed – applications are created,” says Mike Horsten, General 
Manager Marketing EMEA at Mimaki Europe. “It brings the be-
nefits of digital printing to this segment of the market, addres-
sing requirements for fast turn, short-run moulded objects with 
exceptional graphic quality. Previously, objects had to be for-
med and then have the images applied manually or with screen 
printing, a time-consuming and expensive process. Now thermo-
formed objects can be imaged before forming, using Mimaki 
digital printers with an ink that will not crack or otherwise be 
damaged during the heat-based forming process. It will provide 
a beautiful finish for applications such as car parts, mock-ups, 
moulded signs, kiosks and more.”

The details
Mimaki LUS-350 ink will stretch up to 350% when heated to 
between 120C and 200C. After cooling to room temperature, the 

ink’s rigidity is restored, while securely adhering to the moul-
ded product without cracking or peeling. Thus, the ink is unique 
in providing rigidity, durability and stretchability to serve a bro-
ad range of applications with no-compromise image quality. 
Images are printed on flat substrates using specialised imaging 
software and then formed into the desired shape using vacuum, 
thermoforming or other moulding techniques.

“The beauty of this ink when used in the thermoforming pro-
cess,” Horsten adds, “is that intricate textures and designs in 
fine decorative prints are retained even after moulding. What’s 
even more exciting is the ability to apply multiple layers of ink 
to create raised areas in the image for further enhancement, 
without worrying about cracking or the quality of the adhesion.”

Mimaki’s LUS-350 clear ink is also unique in the market, adding 
texture or a glossy finish that can’t be achieved with coloured 
ink alone.
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