
Mimaki, 2016’nın yazında piyasaya yepyeni bir mürekkep 
sunacağını duyurdu. Mimaki LUS-350, çok çeşitli, özel-

likle de otomotiv parçaları gibi istisnai sertlik ve dayanıklılık 
gerektiren thermoform uygulamalara yönelik %350 esneyebi-
len özel bir mürekkep. Bu mürekkep Mimaki UJF-7151 Plus ve 
JFX200-2513 baskı makineleri ile uyumlu olup, CMYK + beyaz 
mürekkep çeşitleri ile de çalışabilecek beceriye sahip.

Mimaki Türkiye Distribütörü Pimms Genel Müdürü Selçuk 
Aygüler ürünle ilgili şöyle konuştu: “Bu yeni LUS 350 mürek-
kep, thermoform uygulamalarının üretilme biçimini değiştirecek. 
Bu segmentte hızlı dönüşlü, kısa süreli kalıp obje gereksinim-
lerine yanıt vererek dijital baskının avantajlarını öne çıkaracak. 
Daha önceleri, objelerin oluşturulması ve görsellerin serigrafi 
şeklinde uygulanması gerekiyordu; bu durum çok fazla zaman 
alan ve pahalı bir süreçti. Ancak şu anda thermofrom objelere, 
çatlamayan mürekkep kullanan Mimaki dijital baskı makinele-
riyle daha obje oluşturulmadan önce görsel uygulanabiliyor. Bu 
mürekep, araç parçaları, modeller, kalıp levhalar ve bilgi tabela-
ları gib ürünler için çok özel bir sonlandırma sağlayacak.”

LUS-350 Özellikleri
120°C ila 200°C arası ısılara ulaştığında Mimaki LUS-350, 
%350’ye kadar esniyor. Isısı oda sıcaklığına düştükten sonra, 
hiçbir çatlak ya da soyulma olmadan güvenli bir şekilde kalıba 
yapışırken, mürekkebin sertliği eski haline geliyor. Bu durumda 
mürekkep, baskı kalitesinden hiç ödün vermeden birçok uygu-
lamada kendine has bir biçimde sertlik, sağlamlık ve esneklik 
sağlıyor.

Görüntüler özel bir görüntüleme yazılımı kullanılarak düz baskı altı 
malzeme üzerine basılıyor ve vakum, thermoform ya da diğer 
farklı kalıplama yöntemleri kullanılarak istenilen şekle getiriliyor.

Aygüler sözlerine şöyle devam ediyor: “Thermofrom sürecinde 
kullanılırken bu mürekkebin şöyle bir güzelliği var; güzel deko-
ratif baskılardaki karmaşık dokular ve tasarımlar kalıp aşama-
sından sonra bile kendini koruyor. Daha da önemli özelliği ise 
mürekkebin baskıda kabartma alanlar elde etmek için, çatlama 
ya da adhezyon kalitesinden endişe duymaksızın, birçok kat-
manda uygulanabiliyor olmasıdır.”  

Mimaki’den Sınırları Zorlayan Bir Yenilik Daha: 
Süper Esneyebilen Yeni Mürekkebi LUS-350
Termoform uygulamalarında LUS-350 mürekkep %350’ye kadar esneyerek 

çatlaksız, yüksek kaliteli ve dayanıklı baskı imkanları sunuyor.
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