
Wodna farba sitodrukowa refleksyjna do druków na tkaninach.
Specjalny efekt załamywania.

Przeznaczona do druku bezpośredniego na tkaninach zarówno
ręcznie, przy pomocy szablonów płaskich i rolowych.

· 100% bawełna 
Powierzchnia może być biała
lub w kolorze.

Kwadratowa krawędź 
Twardość  gumy 60-65sh

Farba gotowa do użycia. 

Wymieszać starannie przed drukiem. 

Dodanie wiekszej ilości pigmentu niż podano może znacząco 

wpłynąć na końcowy efekt załamywania.

TEXILAC CAT-EYE mogą byc drukowane zarówno przy 

pomocy szablonów płaskich i rolowych..

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. 

Utwardzanie musi się odbywać w piecu w temperaturze  150 ° C przez 3

minuty. 

TEXILAC CAT EYE
Kod 167365

 

Powierzchnie

150°C  przez 3 minuty

Rozcieńczalnik
  

Środek zagęszczający
 

TEXILAC ADDENSANTE 346 Nowy

Woda   lub SCREENCLEAN ST 

Przechowywanie · Z dala od światła słonecznego

· W temperaturze 15 - 35°C 

Opakowanie   
Karta Bezpieczeństwa Dostępna na żądanie  

OPIS PRODUKTU

ZAKRES ZASTOSOWAŃ 

PROCES DRUKOWANIA

Jeśli konieczne max 1%

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

ź Do jasnych i ciemnych tkanin,

ź Dobra krycie

ź Miekkie w dotyku
ź Dobra odporność na ścieranie

PRZYGOTOWANIE:

APLIKACJA:

SUSZENIE:

KARTA CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ

Hedpes Sp. z o.o. ul. Folwarczna 1,

62-081 Przeźmierowo (koło Poznania),

tel. +48 61 663 79 15, info@hedpes.pl

Generalny dystrybutor:

Epta Inks SpA - Via A. De Gasperim, 1 - 22070 Luisago (CO), Italy - Tel. +390319090111 - Fax +3903192005
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1KG

Jeśli konieczne, max 2% wody

Pigmenty TEXILAC COLORANTI (max 1%)
ECOTEX P PIGMENTI (max 1%) 

Opóźniacz
Jeśli konieczne, max 3%
TEXILAC RITARDANTE

Czyszczenie 

Siatka Th/cm Max. 43 th/cm (109 Th/cal)

Emulsja

· ZERO - IN ASTRA 

· ZERO - IN UNIVERSAL PLUS

Rakiel

Suszenie

Środek utrwalający
Jeśli konieczne, 2% ECOTEX 
FIX 50



UWAGA!  

Informacje podane w niniejszej Karcie Charakterystyki Technicznej nie są kom-
pletne, 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 prze-
biega 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.

WAŻNE WYTYCZNE

SPRZĘT DRUKUJĄCY
Przeznaczony dla maszyn automatycznych, pół-
automatycznych i ręcznych.
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źZawsze wykonaj wydruk testowy przed rozpoczęciem
produkcji. 
źZawsze kontroluj czy warunki są odpowiednie dla optymalnego
utwardzania bazy. Domieszka dodatków może  wymagać
dłuższego czasu lub wyższej temperatury w procesie wygrze-
wania. 
źZalecany program prania dla delikatnych ubrań nie wyższy niż
40° C. 

TEXILAC CAT EYE
Kod 167365

OSTRZEŻENIE
Niniejsza Karta Danych Technicznych  nie zastępuje Karty Charakterystyki ani 
Deklaracji Zgodności. Dokumenty te są dostępne na żądanie w dziale 
bezpieczeństwa produktów naszej firmy, pod następującym adresem e-mail-
owym:   info@hedpes.pl 
Karta Danych Technicznych nie zwalnia drukarza od odpowiedzialności w 
odniesieniu do przepisów, specyfikacji oraz wymaganych certyfikatów 
gotowych produktów z naniesionymi nadrukami.
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