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LMM 6000 - materia³ znakuj¹cy metal

LASEROWE ZNAKOWANIE METALU

Opis produktu

LMM  6000 jest materia³em znakuj¹cym przy laserowym znakowaniu metali. LMM 6000 oparty jest na etanolu, 
co umo¿liwia szybkie suszenie. Produkt mo¿e byæ zastosowany na ró¿ne nieos³oniête pod³o¿a metaliczne 
w³¹czaj¹c stal nierdzewn¹, mosi¹dz, aluminium, tytan, cynê, nikiel i wiele innych. LMM 6000 nie nadaje siê 
na pod³o¿a metaliczne pokryte lakierowan¹ pow³ok¹.

Charakterystyka produktu
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W³aœciwoœci fizyczne

Wygl¹d

Gêstoœæ

Punkt zap³onu

Szybkoœæ suszenia

¯ó³tawoszare zabarwienie, gêsty

11.6 - 11.8 funty/galon
o< 66 F  /  < 18.9 C

Szybka

Wytrzyma³oœæ Produktu

Uniwersalna i ³atwa aplikacja. Wysoka jakoœæ, doskona³y kontrast, trwa³e znaki na ró¿nych pod³o¿ach 
metalicznych

Zalecane parametry aplikacji

Metody aplikacji Pistolet natryskowy, aerograf, pêdzel

Aplikacja Nale¿y oczyœciæ powierzchniê metalu z zanieczyszczeñ 
(smary, oleje). Aby zapewniæ trwa³oœæ znaku LMM  6000 
musi byæ na³o¿ony równomiern¹, cienk¹ warstw¹

Gruboœæ mokrej warstwy -30.5 - 2 x 10  cal
Rozcieñczalnik Etanol, spirytus denaturowany, spirytus zbo¿owy. 

Nale¿y unikaæ alkoholu izopropylowego i wody
Zalecane przeliczanie Do malowania rêcznego nale¿y zmieszaæ 4:1 LMM  

6000 w stosunku do rozcieñczalnika. Do natrysku, 2:1 
LMM - 6000 w stosunku do rozcieñczalnika

Sugerowane œrodki czystoœci Mycie wod¹ lub mokrym rêcznikiem

Utwardzanie / Suszenie produktu

Metoda suszenia Na powietrzu, suszenie podczerwieni¹, suszark¹ 
do w³osów lub w konwencjonalnym piecu

Parametry suszenia Typowe suszenie na powietrzu przez 2 minuty, mo¿e 
byæ przyspieszone przez silne suszenie

Laser znacz¹cy produkt

Metoda oznaczania laserem CO , laser YAG2

Zalecany punkt startu dla utrwalania CO : 90 - 100 % moc (laser 35 W)2

         15 - 30 % prêdkoœæ
          500 DPI / 500 PPI
YAG: 20 - 25 W
          10 - 20 prêdkoœæ cal/s

Noty dotycz¹ce zastosowania

Dla uzyskania optymalnej jakoœci oznaczania, nale¿y cienko i równomiernie nak³adaæ pow³okê LMM 6000. Zbyt 
cienkie na³o¿enie materia³u spowoduje, ¿e znak nie bêdzie wystarczaj¹co ciemny. Zbyt grube na³o¿enie, bêdzie 
wymaga³o u¿ycia wiêkszej mocy lasera. Stosowanie LMM 6000 do uzyskania w³aœciwego pokrycia mo¿e wymagaæ 
odrobiny praktyki. Równie wa¿ne jest, aby pozwoliæ pow³oce ca³kowicie wyschn¹æ. 
LMM 6000 jest doœæ gêsty. Niezbêdne mo¿e byæ rozcieñczenie pasty przed zastosowaniem. Metoda aplikacji, 
temperatura pokojowa i wilgotnoœæ wyznacz¹ iloœæ potrzebnego rozcieñczalnika. Zalecane w tabeli powy¿ej 
proporcje powinny byæ wystarczaj¹ce. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e im bardziej materia³ jest rozcieñczony, tym mniej 
aktywnych sk³adników jest stosowanych. Zbytnio rozcieñczony LMM 6000 da w rezultacie jaœniejszy znak, ni¿ 
w³aœciwie rozcieñczony i zastosowany produkt.

Noty dotycz¹ce znakowania

Oznaczanie mo¿e wymagaæ wielu prób w celu zoptymalizowania pracy lasera z konkretnym pod³o¿em. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e wszystkie lasery reaguj¹ odmiennie w zale¿noœci od pod³o¿a. Tak¿e, jeœli pod³o¿em jest miêkki metal, 
tak jak aluminium lub mosi¹dz, konieczna mo¿e byæ wiêksza moc i / lub mniejsza prêdkoœæ. 



Przygotowanie produktu

Przed u¿yciem nale¿y zapewniæ staranne wymieszanie produktu. Temperatura pasty powinna byæ równoznaczna 
z temperatur¹ w pomieszczeniu druku, przed zmierzeniem lepkoœci czy aplikacj¹.

Metoda badania lepkoœci

Lepkoœæ produktu jest mierzona przez lepkoœciomierz Brookfield TM RTV D VIII, przy zastosowaniu wrzeciona 
ow 100 RPM, w temperaturze 24 C.

Przechowywanie
oProdukt powinien byæ przechowywany w suchym i zimnym pomieszczeniu, w temperaturze nie ni¿szej ni¿ 5 C i nie 

owy¿szej ni¿ 35 C. Podczas d³ugiego magazynowania mo¿e wyst¹piæ sedymentacja. Przed u¿yciem produkt nale¿y 
starannie wymieszaæ. Czêœciowo zu¿yte opakowania musz¹ byæ szczelnie zamkniête. Przy w³aœciwym 
przechowywaniu produkt jest odpowiedni do u¿ycia co najmniej 6 miesiêcy od daty produkcji.

Informacja technicznInformacja przygotowana na podstawie 
oryginalnych materia³ów producenta LASER MARKING PRODUKT

ETC sp. z o.o.
ul. Drukarska 14
27-400 Ostrowiec Œw.
tel.: 41 26 36 810
fax: 41 26 36 813
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LASEROWE ZNAKOWANIE METALU
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