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KARTA CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ
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TEXILAC ZŁOTA i SREBRNA
Kod 167070 i 167072

OPIS PRODUKTU
Farby kryjące na bazie wody do druku na tekstyliach,
w kolorze złotym (ORO) i srebrnym (ARGENTO)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
ź Doskonałe krycie

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

ź Do jasnych i ciemnych tkanin

Druk bezpośredni na tekstyliach, zarówno na wyrobach
gotowych jak i na wykrojach.

ź Doskonała elastyczność i miękkość w dotyku

PROCES DRUKOWANIA

PRZYGOTOWANIE:

· 100% bawełna lub bawełna
z syntetycznymi domieszkami

Powierzchnie

Powierzchnia może być biała
lub w kolorze.

Siatka

Max. 55 th/cm

Emulsja

· ZERO - IN ASTRA
· ZERO - IN UNIVERSAL PLUS

Rakiel

Twardość gumy 60-65sh

Suszenie

150°C przez 3 minuty

Jeśli konieczne 1%

Środek zagęszczający TEXILAC ADDENSANTE 162

Opóźniacz

Jeśli konieczne max 3%
TEXILAC RITARDANTE

Pigmenty

Max 1% TEXILAC COLORANTI
lub ECOTEX P.

Środek utrwalający
Czyszczenie
Przechowywanie

Jeśli konieczne, 2%
ECOTEX FIX 50
Woda lub SCREENCLEAN ST
· Z dala od światła słonecznego
· W temperaturze 15 - 35°C

1, 5kg
Karta Bezpieczeństwa Dostępna na żądanie

Opakowanie

Farba gotowa do użycia.
Przed użyciem dokładnie wymieszać.
TEXILAC ORO i TEXILAC ARGENTO mogą być cieniowane poprzez
niewielkie ilości ECOTEX P lub TEXILAC COLORANTI, w
zależności od pożądanego odcienia koloru metalicznego.
TEXILAC ORO i TEXILAC ARGENTO można mieszać z
TEXILAC PERLA.
Podczas najgorętszych okresów w roku, zaleca się ewentualne
dodanie TEXILAC RITARDANTE.

APLIKACJA:

Jeśli konieczne, max 2% wody

Rozcieńczalnik

ź Nie zawiera proszków metalicznych

Aby uzyskać niezwykle kryjącą warstwę i żywe kolory, zaleca się
precyzyjnie wyregulować odskok sita i docisk rakla tak, aby siatka
nie miała kontaktu z drukowanym podłożem a na powierzchni
materiału uzyskać warstewkę farby. Jakość pokrycia zależy od
rodzaju rysunku, gęstości sita (liczba th / cm), rodzaju rakla, siły
nacisku i prędkości drukowania.
W przypadku sitodruku płaskiego, farby muszą być drukowane jako
pierwszy kolor. W przypadku drukowania rolowego muszą być
drukowane jako ostatnie i ewentualnie w rezerwie. TEXILAC ORO i
TEXILAC ARGENTO nadają się do stosowania w połączeniu z
barwnikami kwasowymi i dyspersyjnymi.

SUSZENIE:
Utwardzanie musi się odbywać w piecu w temperaturze 150° C
przez 3 minuty. Przy połączeniu z barwnikami dyspersyjnymi
odparowanie wystarczy, by uzyskać odporność na pranie.
Przy połączeniu z barwnikami kwasowymi, materiał musi być
utwardzony po odparowaniu (przed praniem).
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TEXILAC ZŁOTA i SREBRNA
Kod 167070 i 167072
WAŻNE WYTYCZNE
ź Zawsze wykonuj wydruk testowy przed rozpoczęciem

produkcji. TEXILAC ORO i TEXILAC ARGENTO, jak
wszystkie farby do efektów metalicznych i / lub perłowych,
mają ograniczoną wytrzymałość na ścieranie.
ź Zawsze należy sprawdzić warunki utwardzania. Dodatki
mogą wymagać innego czasu utwardzania
ź Zalecić pranie drukowanych tekstyliów w temperaturze
nie przekraczającej 40°C, w programach dla tkanin delikatnych.

SPRZĘT DRUKUJĄCY
Zalecane do stosowania na maszynach automatycznych,
półautomatycznych i ręcznych, sitodruk płaski lub rolowy.

UWAGA!
Informacje podane w niniejszej Karcie Charakterystyki Technicznej nie są
kompletne, a każda osoba, używająca produktu do celów innych niż zalecane w
tej Karcie, bez uprzedniego otrzymania pisemnego potwierdzenia przydatności
produktu do zamierzonego celu, robi to na własne ryzyko.
Staramy się, by wszystkie porady udzielane na temat produktu były poprawne,
nie mamy jednak wpływu ani na jakość, ani na stan podłoża, na którym
przebiega proces drukowania, ani na wiele innych czynników wpływających na
użytkowanie i zastosowanie produktu.
Dlatego też, dopóki pisemnie nie potwierdzimy zdatności użycia produktu do
zamierzonego przez drukarza celu innego niż opisanego w tej Karcie, nie
ponosimy odpowiedzialności za wydajność produktu, ani za jakiekolwiek straty
lub szkody wynikające z użytkowania produktu.
Informacje zawarte w tej specyﬁkacji mogą podlegać zmianom w świetle nowych
doświadczeń oraz naszej polityki ciągłego rozwoju produktu.
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