
GAZETE VE MAGAZİN MÜREKKEPLERİ
(Veb Ofset Mürekkepleri)



s ü r d ü r ü le b i l i r  y a ş a m  i ç i n . . .



Gazete ve Magazin 
Mürekkepleri
(Veb Ofset Mürekkepleri)
DYO Matbaa Mürekkepleri, Ocak 2016 tarihinde TOYO INK GROUP bünyesine katılmıştır. 

TOYO Matbaa Mürekkepleri Cold-Set ve Heat-Set serileri, yaşamın en temiz ve canlı 

renklerini tüketiciyle buluşturuyor.

Gazete, dergi, kitap ve insert baskısına özel tasarlanmış mürekkeplerin 

yanı sıra, baskı yardımcı malzemeleri ve makina temizlik kimyasalları gibi 

ürünlerde de tercih edilen TOYO Matbaa Mürekkepleri, yurt içi ve yurt dışındaki 

müşterilerinin ihtiyaçlarına kısa sürede ve eksiksiz karşılamakta ve müşteri 

memnuniyetini hedeflemektedir. Bunun yanı sıra TOYO Matbaa Mürekkepleri, 

müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik özel ürünler tasarlayabilecek, özel hizmet 

sunabilecek teknik donanım ve ekibe sahiptir.



Zamanında, Kaliteli ve Koşulsuz Memnuniyet!

Türk basım endüstrisine zamanında kaliteli 

ürünler tedarik ediyoruz ve ayrıca Türki 

Cumhuriyetlere, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve 

Avrupa’daki çeşitli ülkelere de ihraç ediyor 

olmaktan gurur duyuyoruz.

Güven ve hizmete dayalı müşteri 

ilişkilerimizde bizi farklı kılan özelliğimiz, 

ürünlerimizle baskı yapan tüm

iş ortaklarımızın koşulsuz memnuniyetini 

hedefliyor olmamızdır.



“Haber asla beklemez”

TOYO Matbaa Mürekkepleri, gazete, dergi, kitap ve insert baskılarında günlük hayatın hızına uygun üretim,

teknik destek hizmeti ve problem çözme becerisiyle, kendisine güvenerek yola çıkan değerli müşterileri ile

birlikte geleceğe yürüyor.







1. & 3. hamur

1. & 3. hamur

3. hamur

1. & 3. hamur

1. hamur

1. & 3. hamur

SC, MC, LWC

1. & 3.hamur 

Teknik ÖzelliklerTeknik Detay

İletkenlik
(m.S/cm)

Süratli ve modern veb ofset baskı 
makinalarına uygun olarak 
geliştirilmiş, kaplanmamış 
1. ve 3. Hamur gazete kağıtları
için elverişli mürekkep serileridir.

Otomatik veya manuel 
beslemelli, düşük ve orta 
hızlardaki makinalara uygundur. 

Otomatik beslemelli, orta 
hızlardaki makinalara 
uygundur. 

Otomatik beslemelli, 
yüksek hızlardaki 
makinalara uygundur. 

Otomatik beslemelli, orta 
ve yüksek hızlardaki 
makinalara uygundur. 

Otomatik veya manuel 
beslemelli, düşük ve orta 
hızlardaki makinalara uygundur. 

Otomatik beslemelli, orta 
ve yüksek hızlardaki 
makinalara uygundur. 

Düşük yapışkanlık ve 
orta yapılı

Yüksek yapılı

Yüksek yapılı

Süratli ve uzun baskı şartlarına uygun, 
yüksek yapılı bir ürün olarak geliştirilmiş 
1.hamur kitap baskısı için uygun 
mürekkep serisidir.    

Merdaneden su beslemeli ve sprey bar, fırçalı ya da 
çoraplı nemlendirme sistemine sahip veb ofset baskı 
makinalarında, sert ve orta sert sular için kullanılır.

Sprey bar ile nemlendirme sistemine sahip veb 
ofset baskı makinalarında, yumuşak ve orta sert 
sular için kullanılır. FOGRA sertifikalı bir üründür. 

Merdaneden su beslemeli veb ofset baskı 
makinalarında sprey barlı nemlendirme sistemine 
sahip, sert ve orta sert sular için kullanılır  

• Yüksek renk şiddeti ve yoğunluğu                                                                                                    

• Mükemmel mürekkep/su dengesi                                                                                                         

• Baskıya çabuk geçebilme özelliği                                                                                                               

• Yüksek hızlarda dahi mükemmel mürekkep transferi                                                                                     

•  Çok iyi sürtünme direnci ( kağıt yüzeyine ve

   mürekkep miktarına bağlıdır)

• Yüksek parlaklık                                                                                             
• Yüksek renk şiddeti ve yoğunluğu                                                                                                   
• Mükemmel mürekkep/su dengesi                                                                                                                                                                                                                   
• Yüksek hızlarda dahi mükemmel mürekkep transferi                                                                                     
• 110-180°C kurutma sıcaklığında iyi kuruma
  (kağıt özelliğine ve mürekkep miktarına bağlıdır)                                                                     
• Düşük yapışkanlık (tack) minimum misting 

• Yüksek kuruma hızı
• Mükemmel mürekkep / su dengesi
• Yüksek parlaklık
• Yüksek hızda mükemmel mürekkep transferi
• Minimum misting 

pH Açıklama Teknik Özellikler

VO-0910

VO-7000

V0-9000

Karbonat Sertliği ( dH) 6 12 > 18

Hazne Suyu Konsantresi (%) 1 2 3

Alman Sertlik Derecesi 1 °dH = 17,8 mg/l CaCO3

4,20 ± 0,1

5,00 ± 0,2

4,30 ± 0,1

12 - 15

22 - 26

10 - 11

• İdeal ıslatma yoluyla daha verimli baskı
  alınmasını sağlar.                                                                                                                 
• Baskı kalıbını korur.                                                                                                         
• Daha iyi baskı kontrastı sağlar.                                                                                                               
• Daha az korozyon riski                                                                                       
• Daha az kağıt tozu                                                                                                                               
• Bakteri ve yosun oluşumunu önler.                                                                                        
• Ton yapmayı ve mürekkep çürümesini önler. 

CS Seri

VO seri

CS Seri

VH seri

UW- seri

CS-0000

CS-1000

CS-5000

CS-8000

VO-3000

CS-2000

VH-7000

VH-8000

UV-0000

Bobinden beslemeli, süratli, ısı kurutmalı 
baskı makinaları için geliştirilmiş heat-set 
mürekkepleridir. Her çeşit fırın kurutmalı 
veb ofset baskı makinaları ve çeşitli kağıt 
cinsleri için standart trikromik temel 
serilerden oluşmaktadır.

Yüksek hızlı baskılara uygun, mükemmel 
kürlenme ve sürtünme direncine sahip 
veb ofset mürekkep serisidir.  
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VEB OFSET HAZNE SUYU KONSANTRELERİ

ÖNERİLEN KARIŞIM ORANLARI

VEB OFSET MÜREKKEPLERİ 
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VO-9911

VO-9908

VO-9929

VO-9975

VH-0010

AQUA-WASH 
yıkama solventi

Blanket 
temizleme 
solventleri

Ofset alkolü

AQUA-FIX
sertlik

düzenleyici 

Silikon
 emülsiyonları

• Etkin temizleme gücü                                                                                                                                       

• Blanketi ve merdaneleri korur.                                                                                                                                                              

• Emniyetlidir (parlama noktası> 63°C) .                                                                                                                                       

• ECC kurallarına göre zararlı sınıfına girmez, güvenilirdir.                                                                                                                                      

• Rahatsız edici olmayan, az kokuludur .                                                                                                                                                                            

• Pozitif ve negatif kalıplara zarar vermez .                                                                                                                                       

• Su ile karışabilir, su ile karıştırılarak kullanılabilir.

Otomatik yıkama fonksiyonlarına sahip modern 

baskı sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak 

özelliklerde geliştirilmiş yıkama solventidir.  

Veb ofset baskı makinalarında kauçuk merdane ve 

blanketlerin temizlenmesinde kullanılan, çok hızlı 

kuruma özelliğinde özel solvent karışımlarıdır.

Alkollü nemlendirme sistemine sahip baskı 

makinalarında, %8-12 oranında hazne suyuna 

ilave edilerek kullanılan özel bir alkol tipidir.

Hazne suyu solüsyonlarının baskı şartlarına uygun 

sertlik değerine (8-12 dH Alman Sertliği) ayarlanması 

amacı ile kullanılan katkı maddesidir.  

Baskılı yüzeyler arasında oluşan statik elektriği 
önlemek amacı ile kullanılan baskı yardımcı 
maddesidir.  
  

Yapısında bulunan özel katkı maddeleri sayesinde 
merdaneleri koruma özelliğine sahiptir. 

• Makina aksamlarında ve su besleme ünitelerinde kireçlenme yapmaz.                                                   

• Yapısında bulunanbakteri önleyiciler sayesinde yosun ve bakteri

  oluşumunu önler.      

• Mürekkebin blankette birikme yapmasını önler.                                                                                                                 

• Mürekkep/su dengesinin stabil olmasını sağlar.                                                                                                                                   

• Mürekkep filminin kağıt üzerinde kurumasını hızlandırır.                                                                                                       

• Mürekkebin kağıda ve silindire transferini artırır.                                                                                                            

• Tram keskinliğini artırır.

• Bloklaşmayı önler.                                                                                                                                               

• Mürekkep bulaşmalarını önler.                                                                                                                   

• Statik elektriklenmeyi önler.                                                                                                               

• Yüzeyin kayganlık özelliğini artırır.                                                                                                                                

• Rotary bıçakların kenarlarındaki birikmeleri azaltır.                                                                                    

• Katlama esnasında çatlama ve yarılmaları önler.                                                                                                           

• Baskıya mükemmel doku özelliği kazandırır.                                                                                                         

• Uçuşan partiküllerin baskılı yüzeye yapışarak iz yapmasını engeller.

Açıklama Teknik Özellikler

VEB OFSET BASKI YARDIMCI MADDELERİ            
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Bu broşürün basımında DYOLIFE MÜREKKEP SERİSİ kullanılmıştır.



Yönetim Ofisi ve Fabrika

Manisa Organize Sanayi Bölgesi

5. Kısım Hasan Türek Bulv. 

No:6 45030 MANİSA

Tel: 0.236.226 50 00 (pbx) 

Faks: 0.236.226 51 10

Marmara Bölge Satış Ofisi

Oruçreis Mah. Esenler Koza Plaza B Blok

Kat:7 Daire:26 Esenler - İSTANBUL

Tel: 0.212.482 12 17

Faks: 0.212.481 64 54

Anadolu Bölge Satış Ofisi

Ali Suavi Sokak No: 11

Maltepe ANKARA

Tel: 0.312.294 92 90

Faks: 0.312. 294 92 99

Adana Bölge Satış Ofisi

Atatürk Cad. Çınarlı Mah. Aziz Naci İş Merkezi 

No:11 K: 2 D: 9 Seyhan ADANA

Tel: 0.322.363 23 61

Faks: 0.322.363 29 56

www.dyoinks.com


