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ELECTA 

Kod: M0ELECTA 

OPIS PRODUKTU  

ELECTA: Emulsja polimerowa (PPE), o średniej stałości, odpowiednio kryjąca oraz z dobrą reaktywnością
na promieniowane UV. 

ZASTOSOWANIE  

ELECTA została stworzona do aplikacji graficznych, POS, elektroniki oraz tabliczek. Stosowana na siatkach  
o średnim oraz małym rozmiarze oczek.  

WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE 

· Najwyższa odporność na rozpuszczalniki, farby graficzne oraz utwardzanie UV 

· Krótki czas naświetlania 

· Gotowa do użycia 

· Łatwo zmywalna z sita  

· Odpowiednia dla tkanin o średniej/ małej grubości 

· Bez rozpuszczalników 

· Niebieski kolor 

· Stałość 35% 

 

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU 

č  Nowy materiał: materiał należy odtłuścić za pomocą produktu CLEANSER  

č  Zregenerowany materiał: w pierwszej kolejności zastosować SPARK BOON :    

lub CLEANER STRIP PASTA, następnie użyć produktu CLEANSER  

 

UCZULANIE  

ELECTA nie wymaga uczulania . 

 

APLIKACJA  

Proces aplikacji zależy od rozmiaru siatki na sicie. Wskazujemy tutaj przedział    .

gęstości sita od 77 do 150 wł./cm. Zalecane użycie:     

· Jedna warstwa po każdej stronie sita  

· Kolejna warstwa po stronie rakli.  

Jeżeli potrzebny jest wyższy nadruk, zalecane jest położenie trzech warstw emulsji  

po wewnętrznej stronie sita.  

· Susz w temperaturze 30 - 35°C w wentylowanym piecu. 
Połóż sito w pozycji horyzontalnej, stroną drukującą do dołu. Czas schnięcia 

jest różny w zależności od ilości nałożonej emulsji.  
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NAŚWIETLANIE 

Odpowiednie naświelenie zapewnia uzyskanie najlepszego sita. Jedna źle dobrana. 

wartość naświetlania może skutkować niewystarczającą odpornością sita podczas 

druku. Zalecane jest również użycie Kalkulatora czasu naświetlania celem  

ustalenia odpowiedniej wartości.  

 

Poniższa tabela przedstawia wartości informacyjne: 

Materiał 
Metoda aplikacji  

(strona drukująca + strona rakli)  
Czas 

naświetlania 

77.48 W 1 + 2 18 s 

120.34 W 1 + 2 11 s 

120.34 Y 1 + 2 30 s 

150.31 Y 1 + 2 30 s 
 
Lampa MH 5kW; odległość 100cm; aplikacja emulsji systemem automatycznym.  
 

 

PRZYGOTOWANIE 

· Zanurz sito w zbiorniku z wodą (o temperaturze pokojowej) na ok.

5 minut. 

· Opłucz sito pod strumieniem wody z obu stron celem całkowitego 

przygotowania emulsji do naświetlenia wzoru graficznego. 

· Wysusz sito w piecu w temperaturze max. 30°C.  

 

RETUSZ  

Przy uczulonej emulsji można wykonać każdy rodzaj retuszu. Po nałożeniu retuszu  

wystaw sito na światło na kilka minut.  

 

REGENERACJA 

Zalecamy użycie produktów z serii POLISTRIP jeżeli zachodzi taka potrzeba.   

 

 

OPAKOWANIE 

· 1 KG – M0ELECTAK01  
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WAŻNE WYTYCZNE  

· Zawsze wykonaj test właściwości produktu przed jego aplikacją.   

· Zawsze używaj produktu przy żółtym świetle.  

· Emulsja, jeżeli przechowywana w temperaturze 20°C, zachowuje żywotność ok. jednego roku.  

· Karta Bezpieczeństwa dostępna na prośbę klienta. 

 

 

IMPORTANT NOTE 

The information in this sheet are not intended to be exhaustive and is 
based on our current knowledge and on current laws: anyone who uses the 
product for purposes other than those specifically recommended in the data 
sheet without first obtaining written permission, does it at his/her own risk.  

Although we strive to ensure that all advices we give about the product are 
correct, we have no control over either the quality and the condition of the 
substrate or the many factors affecting the use and application of the 
product. 

Consequently, in the absence of a specific written agreement, we accept no 
liability for product performance or for any loss or damage caused by it.  
The i nformation contained in this form are subject to periodic changes in 

the light of experience and our policy of continuous development. It is 
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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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