
Pół - matowe farby kryjące na bazie wody do druku na 
tekstyliach.

Przeznaczona do druku bezpośredniego na tkaninach.
Na odzieży gotowej do noszenia lub na arkuszach tkaniny.

100% bawełna lub bawełna 
z syntetycznymi domieszkami

Twardość  gumy 60-65sh

5% TEXILAC RITARDANTE

Farba gotowa do użycia.

W przypadku dużych tkanin wątkowych, farbę można rozcieńczyć wodą w 

maksymalnym stężeniu 4%.Suszenie może być opóźnione przez dodanie 

5% TEXILAC RITARDANTE.Kolory są przygotowywane przez 

wymieszanie z maksymalnie 5% TEXILAC COLORANTI lub ECOTEX 

PIGMENTI. Dodanie wyżej wymienionych pigmentów nie zmienia włas-

ności reologicznych farby.Zastosowanie TEXILAC E-LF BASE pozwala 

na uzyskanie jasnych kolorów. Dodanie TEXILAC COLORANTI lub

ECOTEX P PIGMENTI do TEXILAC E-LF BIANCO EXTRA pozwala na 

uzyskanie pastelowych kolorów. W przypadku, gdy pożądany jest druk 

wielokolorowy na ciemnych tkaninach, zalecana jest metoda druku „mokre 

na suche”. W celu polepszenia elastyczności drukowania na szczególnie 

elastycznych elementach, zaleca się drukowanie podłoża za pomocą 

TEXILAC E-LF TRANSPARENTE. 

Dla uzyskania jak najlepszego pokrycia kolorem i jasności, zaleca się, aby 
podczas drukowania siatka nie miała kontaktu z drukowanym podłożem, zaś 
nacisk rakla dostosować tak, by na powierzchni materiału uzyskać warstewkę 
farby.
Farba nie jest zalecana do druku „mokre na mokre”.

Utwardzanie musi się odbywać w piecu w temperaturze 140 - 150 ° C przez 3 
minuty. Czas i temperatura muszą zostać zoptymalizowane przez 
użytkownika, w zależności od rodzaju nadruku i podłoża. W żadnym wypadku 
nie powinna być niższa niż wyżej zalecane.

TEXILAC E-LF
Kod 16702-

 

Powierzchnie

·   

Powierzchnia może być biała 

lub w kolorze.
 

Siatka Max. 55 th/cm (140 Th/cal) 

Emulsja  
· ZERO - IN ASTRA  

· ZERO - IN UNIVERSAL  PLUS

Rakiel

Suszenie 140°C - 150°C przez 3 minuty

Rozcieńczalnik
  

Środek zagęszczający
 

TEXILAC ADDENSANTE 162

Opóźniacz   

Środek utrwalający
  

ECOTEX FIX 50 
Czyszczenie 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 2%

Jeśli konieczne, 2%

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

ź Doskonała elastyczność i mikkie w dotyku

ź Dobre krycie 

ź Dobra drukowalność

ź Bardzo niska zawartość formaldehydu

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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Dane w tabeli produktów

Elastyczne tkaniny·

Jeśli konieczne, max 4% wody

Pigmenty TEXILAC COLORANTI (max 5%)
ECOTEX P PIGMENTI (mac 5%) 

Opóźniacz

Srodek utrawalający

Jeśli konieczne, max 3%
TEXILAC RITARDANTE

Jeśli konieczne, 2%
ECOTEX FIX 50



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.

WAŻNE WYTYCZNE

ź

ź

SPRZĘT DRUKUJĄCY
Przeznaczony dla maszyn automatycznych, pół-
automatycznych i ręcznych.
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Zawsze wykonaj wydruk testowy przed rozpoczęciem produkcji.
Zawsze kontroluj czy warunki są odpowiednie dla optymalnego
utwardzania bazy. Domieszka dodatków może  wymagać 
dłuższego czasu lub wyższej temperatury w procesie wygrze-
wania.
Seria produktów TEXILAC E-LF  charakteryzuje się bardzo 
niską zawartością formaldehydu. Na zawartość formaldehydu 
największy wpływ mają następujące czynniki:
• Rodzaj druku
• Grubość filmu i ilość użytej farby
• Warunki utwardzania

TEXILAC E-LF
Kod 16702-

ZAKRES PRDUKTÓW

KOD TEXILAC E-LF OPAKOWANIA

167022 BASE 1 and 5 Kg 
167023 TRAMSPARENTE 1 and 5 Kg 
167029 BIANCO EXTRA 1 and 5 Kg 

 

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-
mailowym:   info@hedpes.pl 
Karta Danych Technicznych nie zwalnia drukarza od odpowiedzialności w 
odniesieniu do przepisów, specyfikacji oraz wymaganych certyfikatów gotow-
ych produktów z naniesionymi nadrukami.
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