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• Rozcieńczanie
Farba UVICARD CC może być rozcieńczana do 10% za pomocą rozcińczalnika UV201. 

• Suszenie
Kolory transparentne drukowane siatką 120-160 spolimeryzują od 80MJ/cm2. Kolory metaliczne drukowane siatką 77-90 spolimeryzują także 
przy 80MJ/cm2. Biała CC103 oraz CC110 drukowane siatką 120-150 spolimeryzują od 150MJ/cm2.

• Naddruk
UVICARD przyjmuje naddruk offsetowy farbą offsetową UV nadającą się do laminacji.

• Laminacja
Pomiędzy 130 a 140°C przez 5-15 minut używając laminatu.

• Użycie.
Opakowanie otwarte do prób musi zostać szczelnie zamknięte tak szybko jak to tylko możliwe; sztuczne albo naturalne światło może rozpocząć 
proces wstępnej polimeryzacji charakteryzującej się tworzeniem “skórki” na powierzchni. Zważywszy na powyższe zalecamy pracować przy 
mniejszym naświetleniu naturalnym lub/i oświetleniu bez UV (np. zółte oświetlenie) 

• Higiena i bezpieczeństwo.
Chociaż materiały użyte do w produkcji w/w farby nie są niebezpieczne, mogą powodować reakcje alergiczne u wrażliwych ludzi.
Farbę lub ślad po rozpuszczalniku trzeba natychmiast usunąć ze skóry używając wody z mydłem.
W każdym przypadku proszę o zapoznanie się z treścią charakterystyki w/w produktu.

• Opis produktu
Farba utwardzana UV - błyszcząca

� Zastosowanie

Druk na sztywnym PCV - 120 do 400μ. .

� Główne zalety
Stabilność kolorów metalicznych w ciągu 12 miesięcy w zamkniętych opakowaniach.
Dostosowana do laminacji i druku offsetowego (pod i naddruk), może być tłoczona.

� Sprzęt
Sitodrukowe maszyny (w tym cylindryczne), typu: SPS, SAKURAI.

• Szablony sitodrukowe
Siatki poliestrowe - gęstość pomiędzy 120 i 180 włókien/cm. Do druku kolorów metalicznych, zarówno złotych i srebrnych zalecane są siatki z 
większymi otworomi oczek (siatki o gęstości 79 do 90 włókien/cm).
Transfer: emulsje i filmy kapilarne muszą być odporne na rozpuszczalniki.
• Guma raklowa

Trójwarstwowe poliuretanowe gumy raklowe o twardości 75/95/75 Shorów.

• Wydajność farby
Wydajność farby z użyciem siatki 90 włókien/cm to 40-50 m2/kg
Wydajność farby z użyciem siatki 140 włókien/cm to 75-85 m2/kg

• Kolory specjalne.
Minimalna zamawiana ilość to 5kg z koloru.

• Czyszczenie
Zalecamy użycie zmywaczy 77NETX2 lub X3.
• Pakowanie
W 1 lub 5kg opakowaniach.
• Przechowywanie
Żywotność około 1 roku w zamkniętych opakowaniach w temperaturze pomiędzy +5 a +35°C.  2 lata dla CC103 i CC110 w +5 a +30°C.

 years for CC103 and CC110 in the original packaging Stokes between +5 ° C and +30 ° C. 

KARTA TECHNICZNA

WARUNKI DRUKOWANIA

Informacja dodatkowa
Mimo, że dane podane w w/w karcie zostały ustanowione po gruntownych badaniach, są podane tylko jako wskazówka: firma VFP nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w 
jakikolwiek sposób, przez co należy rozumieć, że zaleca się przeprowadzenie testów przed każdym cyklem produkcyjnym.
Żaden sprzedawca, przedstawiciel lub agent nie jest uprawniony do ustanowienia gwarancji lub ubezpieczenia, co może być w sprzeczności z powyższym stwierdzeniem. 
Proszę zawsze odwoływać się do naszych ogólnych warunków sprzedaży.
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