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AQUA SILVER – AQUA GOLD
Kod: 167075 - 167076
OPIS PRODUKTU
Wodna
- farba do druku tekstylnego. W kolorze srebrnym oraz
złotym.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ
Bezpośredni druk tekstylny na odzieży
- gotowej
- do noszenia
.
lub na arkuszach tkaniny.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

PROCES DRUKOWANIA

ź

· Bawełna 100%
· Bawełna zmieszana z syntetycznymi włóknami

Powierzchnie

Siatka
Emulsja

Utwardzanie

Zagęszczacz

Środek mocujący

Czyszczenie

ź

TEXILAC ADDENSANTE 346 NEW

Opóźniacz

Pigmenty

ź

Powierzchnia może być biała bądź
barwiona na kolory pastelowe
Max. 55 wł./cm
· ZERO - IN ASTRA
· ZERO - IN UNIVERSAL PLUS

150°C -160°C przez 3 minuty
Jeżeli potrzeba, dodać max. 3%
AQUA THINNER
Jeżeli potrzeba, dodać max. 1-2%

Rozcieńczalnik

ź
ź

· Powierzchnie elastyczne

Kwadratowa krawędź
Twardość gumy: 60-65 SH

Rakiel

ź

Jeżeli potrzeba dodać max. 3%
AQUA THINNER
Jeżeli potrzeba, dodać 2%
ECOTEX FIX 50

·
·

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

Woda lub SCREENCLEAN ST
· Z dala od światła słonecznego
Przechowywanie
· W temperaturze pomiędzy 1535°C
Opakowanie
1, 5 oraz 30 Kg
Karta Bezpieczeństwa Dostępna na prośbę klienta

Wysoka elastyczność
Miękkie wykończenie
Wysoka stabilność na sicie
Doskonała drukowalność
Całkiem dobre krycie

ź

Nie zawiera PVC
Nie zawiera ftalanów
Niska zawartość formaldehydów
Nie zawiera metali ciężkich

ź

Nie zawiera APEO

ź
ź

PRZYGOTOWANIE:
Farba gotowa do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszaj.
AQUA SILVER oraz AQUA GOLD mogą być przyciemnione
poprzez dodanie niewielkiej ilości ECOTEX P.
W czasie najgorętszych okresów w roku zalecane jest dodanie
do farby AQUA THINNER.

APLIKACJA:
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.
Należy utrzymywać sito wilgotne, zraszając je wodą.
Jaśniejszy metalowy efekt może zostać uzyskany po wstępnym
o
wysuszeniu farby w temperaturze 100C.

UTWARDZANIE:
o
Utwardzanie odbywa się w temperaturze 150 - 160C
przez 2-3 minuty.
Temperatura powinna być dostosowana przez osobę drukującą, w zależności od rodzaju druku oraz podłoża. W żadnym wypadku nie
może być niższa niż podana powyżej.
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WAŻNE WYTYCZNE
· Zawsze wykonaj druk testowy przed rozpoczęciem
produkcji.
o

UWAGA!

· Zawsze sprawdź warunki utwardzania. Użycie dodatków
o
może wymagać dłuższego czasu utwardzania.
.

· Farby te nie są odporne na pranie chemiczne, wybielanie
oraz prasowanie.
.

· Rakle, siatki oraz ramy używane przy innych seriach farb
należy dokładnie wyczyścić, w celu uniknięcia ewentualnego zanieczyszczenia oraz by otrzymać specyﬁkację
ECO-LABELLING.

· W celu uniknięcia wysychania farby związanej z warunkami

·

środowiskowymi należy:
§ Drukować i nakładać odpowiednią ilość farby.
§ W przypadku dłuższych przerw, nie należy przykrywać
wzoru na sicie oraz spryskać niewielką ilością wody
przed ponownym użyciem.
§ Spryskiwać niewielką ilością wody by uzupełniać mutratę wilgotności.
Po długim cyklu drukowania, z częstym użyciem osłon IR
usunięcie farby z niektórych fotoemulsji może być trudne.
W takim przypadku należy użyć SCREENCLEAN ST
dla optymalnego wyczyszczenia sita.

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.

OSTRZEŻENIE
Niniejsza karta techniczna nie zastępuje ani karty charakterystyki ani specjalnej
deklaracji zgodności. Dokumenty te mogą być przesłane na życzenie klienta
z naszego biura bezpieczeństwa produktów (SHEQ), e-mail: info@hedpes.pl
Karta danych technicznych nie zwalnia drukarza z odpowiedzialności za
zgodność produktów ﬁnalnych z przepisami, specyﬁkacjami oraz wymaganymi
certyﬁkatami.

ZAKRES PRODUKTU
KOD

AQUA

OPAKOWANIE

167249
167250

BIANCO
TRASPARENTE

5, 30 oraz 120 Kg
5, 30 oraz 120 Kg

167251

BASE

5 oraz 30 Kg

996295

BASE 54

5, 30 oraz 120 Kg

167265
167077
167075

FLASH WHITE
BINDER PG
SILVER

5, 30 oraz 120 Kg
1, 5 oraz 30 Kg
1, 5 oraz 30 Kg

167076

GOLD

1, 5 oraz 30 Kg

167078
16709-

PUFF
COLOURS

5 oraz 30 Kg
5 oraz 30 Kg

996288
996287
167382

SOFT TRANSPARENT
OPAQUE WHITE
THINNER

5 oraz 30 Kg
5 oraz 30 Kg
1 oraz 5Kg

167383

ADDITIVE LOW TACK

1 Kg

SPRZĘT DRUKUJĄCY
Przeznaczona do maszyn automatycznych, półautomatycznych
oraz ręcznych. .
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