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ZZZEEERRROOO---IIINNN   SSSPPPEEEEEEDDDCCCUUURRREEE   

Kod N° 223500 

OOOPPPIIISSS   PPPRRROOODDDUUUKKKTTTUUU    
Emulsja światłoczuła polimerowa (PURE POLYMER) przeznaczona do przygotowania szablonów
do sitodruku 
ZZZAAASSSTTTOOOSSSOOOWWWAAANNNIIIEEE   

Emulsja światłoczuła przeznaczona do drukowania: 

• farbami przeznaczonymi do druku wysokiego,     
3 D, efektu Braille’a  

OOOGGGÓÓÓLLLNNNEEE   CCCEEECCCHHHYYY

• Emulsja światłoczuła PURE POLYMER (gotowa do użycia) 
• Doskonała odporność na farby plastizolowe,

 rozpuszczalnikowe i UV  
• Dobra odporność na farby wodne                                     
• Doskonała przejrzystość filmu (emulsji) - ułatwia

 pozycjonowanie, rejestrowanbie wzoru i drukowanie 
• Umożliwia zastosowanie mokro na mokro w celu

zbudowania grubej warstwy emulsji 

ZZZAAASSSTTTOOOSSSOOOWWWAAANNNIIIEEE   WWW   PPPRRROOOCCCEEESSSIIIEEE   

SSSeeennnsssyyybbbiiillliiizzzaaatttooorrr   Nie jest potrzebny          
ZZZaaassstttooosssooowwwaaannniiieee   W zależności od użytej siatki 
SSSuuussszzzeeennniiieee   30°C – 35°C 
NNNaaaśśśwwwiiieeetttlllaaannniiieee                       W zależności od ilości użytej

emulsji światłoczułej
WWWyyywwwooołłłyyywwwaaannniiieee Woda
RRReeetttuuussszzzooowwwaaannniiieee   emulsj��  
UUUtttwwwaaarrrdddzzzaaannniiieee Nie konieczne
LLLaaakkkiiieeerrrooowwwnnniiieee Nie konieczned 

OOOdddwwwaaarrrssstttwwwiiiaaannniiieee Przy pomocy produktów z
serii  PPPOOOLLLIIISSSTTTRRRIIIPPP 

PPPAAAKKKOOOWWWAAANNNIIIEEE                           M1SPEEDCURE = opakowanie 1 Kg  
M223500 = opakowanie5 Kg 

KKKaaarrrtttaaa   ccchhhaaarrraaakkkttteeerrryyyssstttyyykkkiii Dostępna na życzenie 

SSSUUUSSSZZZEEENNNIIIEEE::: 
Suszyć w suszarce w temperaturze około 30-35°C przez pewien
czas, w zależności od ilości użytej emulsji (minimum 2 godziny).
Kiedy emulsja jest całkowicie wysuszona zalecamy położenie
końcopwej warstwy na stronę raklową. To zapewni optymalne
“zakotwiczenie” emulsji na siatce. Konieczne jest ponowne suszenie
w suszarce w temperaturze 30-35°C przez około 15-25 minut. 

NNNAAAŚŚŚWWWIIIEEETTTLLLAAANNNIIIEEE:::   

SSSiiiaaatttkkkaaa
(((wwwłłł///cccmmm)))   

GGGrrruuubbbooośśśććć
kkkooońńńcccooowwwaaa   

CCCZZZAAASSS
(((ssseeekkkuuunnndddyyy)))   

15/160 PW 
440 µm 420 
500 µm 480 

43/90 PW 
170 µm 180 
200 µm 210 
240 µm 240 

55/64 PW 
120 µm 150 
160 µm 180 
200 µm 210 

Czas naświetlania obliczono dla następujących parametrów:
lampa METAL-HALOGEN UV o mocy 5000 W, odległość 140 cm.  

WWWYYYWWWOOOŁŁŁYYYWWWAAANNNIIIEEE:  
Zalecamy zanurzenie szablonu na kilkanaście lub więcej  minut w
wodzie o temperaturze pokojowej. Następnie wypłukanie nien-
aświetlonej emulsji silnym strumieniem wody (urządzeniem  wysoko-
ciśnieniowym) i dalej suszenie w temperaturze około 30°C – 40°C.  

RRREEETTTUUUSSSZZZOOOWWWAAANNNIIIEEE:  
Po wysuszeniu możliwa jest korekta albo przy pomocy uczulonej
emulsji światłoczułej (SPEEDCURE) i powtórne naświetlenie przez
kilka minut.

OOODDDWWWAAARRRSSSTTTWWWIIIAAANNNIIIEEE:::    
Wykonujemy je przy pomocy produktów z serii POLISTRIP. 

AAAPPPPPPLLLIIICCCAAATTTIIIOOONNN: 
Zastosowanie zależy od siatki - zalecamy używanie siatek od
15 włókien/cm do 90 włókien/cm. Poniższa tabela daje
przykłady grubości, jakie możemny uzyskać, w zależności od
użytej siatki i ilości powleczeń emulsj. 

SSSiiiaaatttkkkaaa
(((wwwłłł///cccmmm)))   

ZZZaaassstttooosssooowwwaaannniiieee
mmmoookkkrrrooo   nnnaaa   mmmoookkkrrrooo

GGGrrruuubbbooośśśććć
kkkooońńńcccooowwwaaa 

1 + 3   170 µm

1 + 5 200   µm

111   +++   777  222444000   µm

55/64 PW 
1 + 3 120   µm

1 + 5 160   µm

1 +   7 200 µm

Nałożenie emulsji: jedna warstwa na stronę drukową i kilka
warstw  na stronę raklową (mokro na mokro).  

WWWŁŁŁAAAŚŚŚCCCIIIWWWOOOŚŚŚCCCIII   TTTEEECCCHHHNNNIIICCCZZZNNNEEE   
• KOLOR = NIEBIESKI
• ZAWARTOŚĆ CIAŁ STAŁYCH = 38% 
• LEPKOŚĆ = około 40 000 cPs (25°C) 

15/160 PW

15/160 PW

1 + 3                                                                                                                        440   µm   
1 + 5                                                                                                                        500      µm   
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WWWAAAŻŻŻNNNEEE   UUUWWWAAAGGGIII
Informacje podane w tej karcie nie uważamy za wyczerpujące i jakakolwiek
osoba, która używa tego produktu w jakimkolwiek celu innym niż ten, który jest
zalecany w tej karcie, bez pisemnego potwierdzenia producenta, co do
możliwości zamierzonego użycia, czyni to na własna odpowiedzialność i ryzyko.

Chociaż czynimy wysiłki, aby zapewnić to, że wszyskie porady, które dotyczą
tego produktu są właściwe, nie mając pełnej kontroli ani nad jakością i stanem
podłoża ani nad wieloma innymi czynnikami wpływającymi na proces za-
stosowania produktu, nie możemy wziąć żadnej odpowiedzialności na to
cokolwiek i jakkolwiek wydarzy się podczas stosowania tego produktu ani na na
jakąkolwiek stratę lub zniszczenia powstałe w wyniku stosowania produktu,
chyba że zgodzimy sieęna inne ustalenia w formie pisemnej.  
Informacje zawarte w tej karcie podlegają ciągłej zmianie z uwagi na nieustanne
ulepszanie produktu, związane z gromadzeniem doświadczeń  oraz ze względu
na politykę firmy dotycząca ulepszania produktu.

IIINNNSSSTTTRRRUUUKKKCCCJJJEEE   SSSPPPEEECCCJJJAAALLLNNNEEE

• Zawsze wykonuj testy właściwości produktu zanim przys-
tąpisz do zasadniczego stosowania. 

• Zawsze używaj bezpiecznego światła ( światło żółte)              
w pomieszczeniu roboczym. 

• Emulsja, jeśli jest przechowywana w temperaturze nie 
wyższej niż 20°C, ma żywotność około 1 roku. 


