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ر ز صباغ صديق للبیئة للتعلیم بالل�ي



LASERSAFE 040 is a new generation of laser marking additives 

based on a heavy metal-free pigment which renders it suitable for 

today´s eco-friendly markets. Exceptional contrasts at high speeds 

and superior quality can be achieved with LASERSAFE 040. It is 

suitable for use with all standard lamp technology, such as the 

Nd:YAG laser system operating at 1064nm. 

LASERSAFE 040 is designed for plastics which are inherently poor 

for laser marking such as polyolefins (HDPE, LDPE, LLDPE, PP and 

PP-copo) as well as engineering plastics like PA, PET, PS/SAN, PC/

ABS, etc. Due to its excellent laser marking efficiency, even at low 

dosage levels, LASERSAFE 040 offers good color stability of the 

final formulation.

Environmental-friendly Laser Marking Pigment

ر ز صباغ صديق للبیئة للتعلیم بالل�ي

خالي صباغ  عىل  يرتكز  ر  ز الل�ي ب التعلیم  مضافات  من  جديد  جیل  هو   040 رسیف  ز  ل�ي

لبیئة.  تماما من المعادن الثقیلة، ما يجعلة مالئما لأسواق العرص الحا�ز الصديقة ل

ة وبجودة عالیة، ائیة برسعة كب�ي ن ث اينات است ب رسیف 040 تحقیق ت ز  من الممكن مع ل�ي

 فضال عن مالئمة الصباغ لالستخدام مع كافة تكنولوجیات المصابیح القیاسیة، الذي

ر Nd:YAG .تبلغ طول موجته 1064 ن م ز كنظام الل�ي

ي تفتقر بطبیعتها إل قابلیة
ال�ت البالستیكیة  040 للمواد  رسیف  ز  لقد تم تصمیم ل�ي

ز منفخض ز عالي الكثافة، البولي إيثیل�ي ر كالبولي أولیفینات )البولي إيثیل�ي ز الل�ي  التعلیم ب

البالستیكیة المواد  شأن  شأنها  كوبولیمر(  ز  بروبیل�ي والبولي  ز  بروبیل�ي البولي   الكثافة، 

ايرين ايرين/الست ست البولي  فثالت،  ت�ي ز  إيثیل�ي البولي  أمید،  البولي  مثل   الهندسیة 

یتة لفعال ونظرا  إلخ.  ايرين  ست ز  بیوتاداي�ي يل  كربونات/أكريلونی�ت البولي  يل،   أكريلون�ت

ي التشكیل
یا جیدا �ز رسیف 040 يوفر استقرارا لون ز ر فإن ل�ي ز الل�ي ي التعلیم ب

 الممتازة �ز

ة منه ي للصباغة ح�ت عند استخدام جرعات صغ�ي
.النها�أ



For easy dosing LASERSAFE 040 is available in pellet form and can 

thus be handled and processed as easily as a color masterbatch. 

The carrier material is based on a thermoplastic polyolefin.

The standard packaging for LASERSAFE 040 is a 25 kg PE bag in 

carton. The product is not categorized as “Dangerous Good” 

according to IATA-DGR, IMDG-Code and ADR-Regulations.

DISCLAIMER:

The typical technical specifications and other information  

presented in this leaflet correspond to the current status of our 

knowledge and experience. They are intended for providing  

general information to our customers, but do not release the 

potential user from the responsibility of testing the products 

described for ascertaining their suitability for the intended  

application. We reserve the right to alter product denominations 

or specifications as a result of technical progress or continuing 

development in manufacturing.

Our technical consulting service is available on request for further 

advice, for co-operation in solving problems arising in conjunction 

with manufacturing and applications, as well as for the elaboration 

of recommended formulations. However, this does not release  

the user from the responsibility appraising these data and  

recommendations prior to their application. No liability is assumed 

for the correctness and completeness of the data presented on this 

sheet as is also the case for any other technical information for  

application.

رسیف 040 متوفر أيضا عىل ز  ومن أجل تسهیل تحديد الجرعات المستخدمة فإن ل�ي

 شكل كريات، ما يوفر إمكانیة استخدامه والتعامل معه بنفس سهولة استخدام ملون

ز اللدن بالحرارة باتش. ترتكز المادة الحاملة عىل البولي إولیف�ي  .اللدائن ماس�ت

كغم  25 وزنه  يبلغ  بالستیكي  كیس  عن  عبارة   040 رسیف  ز لل�ي القیاسیة   التعبئة 

. المنتج غ�ي مصنف كـ "مادة خطرة" وفقا للوائح اتحاد النقل ي
ي صندوق كرتو�ز

 موجود �ز

 )IMDG-Code( المدونة البحرية الدولیة للبضائع الخطرة ،)IATA-DGR( الجوي الدولي

 والتفاقیة الأوروبیة لنقل البضائع الخطرة

إخالء المسؤولیة

هذا ي 
�ز المضمنة  الأخرى  المعلومات  من  ها  وغ�ي النموذجیة  الفنیة  المواصفات   إن 

المواصفات هذه  غرض  يتمثل   . الحالي الوقت  ي 
�ز ا  ن ت وخ�ب لمعرفتنا  مطابقة   المنشور 

ا بمعلومات عامة، دون أن تعفي المستخدم المحتمل ن ي تزويد عمالئ
یانات الفنیة �ز ب  وال

لتأكد من مالئمتها للغرض المتوخى من ي فحص المنتجات الموصوفة ل
یته �ز  من مسؤول

ي تغی�ي تسمیة المنتج أو مواصفاته كنتیجة للتقدم
ا �ز  استخدامها. نحن نحتفظ بحقن

ي أو التطوير المستمر للتصنیع
.التق�ز

الحصول لغرض  الطلب  عند  ترصفكم  قید  موجودة  الفنیة  الستشارية  ا  ن  خدمت

التصنیع ب المتعلقة  الطارئة  المشكالت  حل  ي 
�ز التعاون  النصائح،  من  المزيد   عىل 

يعفي ل  ذلك  أن  غ�ي  بها.  الموىص  الصیغ  تنمیق  أجل  من  سیما  ول   والستخدام، 

یانات والتوصیات قبل استخدامها. نحن ل ب ي تقییم هذه ال
یته �ز  المستخدم من مسؤول

ي هذه الورقة، ما يرسي أيضا عىل أية
انات الواردة �ز ی ب  نتحمل مسؤولیة صحة واكتمال ال

.معلومات فنیة أخرى متعلقة بالستخدام
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