KARTA TECHNICZNA

VINILPLAST LU
HIGH GLOSS SCREEN INK
kod: VINIPLAST LU - AM1102
Winylowa, sitodrukowa farba rozpuszczalnikowa o dużym połysku. Odpowiednia do druku na:
sztywnym i miękkim PCV (folie samoprzylepne), PC (poliwęglan), ABS, tworzywach z żywic akrylowych,
polistyrolu. Dobra przyczepność do wszystkich winylowych powierzchni.

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI
 Spełnia normy F&T (Food and Toys), nie
zawiera ołowiu I metali ciężkich, zgodna
z normą EN71/III
 Bardzo dobrze kryjąca
 Bardzo dobra drukowalność
 Dobra odporność druku na warunki
zewnętrzne
 Można nanosić na nią kolejne warstwy;
łatwo naddrukowalna

PRZYGOTOWANIE
Wymieszać starannie przed użyciem. Dodać do
farby, jeśli potrzeba, 10-15% rozpuszczalnika
i dokładnie wszystko wymieszać.
DRUKOWANIE
Aby uzyskać najlepsze efekty stosować
siatkę 150 włókien / cm zarówno w druku
ręcznym jaki i maszynowym. Najczęściej
stosuje się siatkę o liczbie sitowej 100-120
wł/cm.
UTWARDZANIE [SUSZENIE]
Następuje przez odparowanie
rozpuszczalników w temperaturze
pokojowej. Może być przyspieszone przez
użycie tunelu z wymuszonym obiegiem
powietrza w temperaturze zależnej od

odporności zadrukowywanego podłoża na
wysoką temperaturę.. W przypadku użycia
tunelu utwardzenie zachodzi 20 sekund
w temperaturze 40-50°C.
ROZCIEŃCZALNIKI [THINNER]
DILUENTE 101 R rozpuszczalnik szybki
[fast thinner]
DILUENTE 102 M rozpuszczalnik średni
[medium thinner]
DILUENTE 103 L rozpuszczalnik opóźniający
[slow thinner]
RITARDANTE 104 opóźniacz – do
spowolnienia wysychania farby na sicie.
DILUENTE 105 AGGRESSIVO
SOLVENTE LAVAGGIO 109
CZYSZCZENIE
Umyć akcesoria przy pomocy odpowiednich
rozpuszczalników
PAKOWANIE
1 -5 KG.
UWAGA
Przed użyciem farby w zasadniczej produkcji
zalecamy przeprowadzić kilka testów
sprawdzających, czy produkt spełnia Państwa
wymagania w stopniu wystarczającym.
Podobnie używając innych rozpuszczalników niż
podano w instrukcji, należy przeprowadzić
testy sprawdzające.

SITERIA
62-081 Przeźmierowo
Baranowo, ul. Budowlanych 14
Tel. + 48 61 892 79 09
www.siteria.pl
Informacje podane w tej karcie nie uważamy za wyczerpujące i jakakolwiek osoba, która używa tego produktu w jakimkolwiek celu innym niż ten, który jest
zalecany w tej karcie, bez pisemnego potwierdzenia producenta, co do możliwości zamierzonego użycia, czyni to na własna odpowiedzialność i ryzyko.
Chociaż czynimy wysiłki, aby zapewnić to, że wszyskie porady, które dotyczą tego produktu są właściwe, nie mając pełnej kontroli ani nad jakością i
stanem podłoża ani nad wieloma innymi czynnikami wpływającymi na proces zastosowania produktu, nie możemy wziąć żadnej odpowiedzialności na to
cokolwiek i jakkolwiek wydarzy się podczas stosowania tego produktu ani na na jakąkolwiek stratę lub zniszczenia powstałe w wyniku stosowania produktu,
chyba że zgodzimy się na inne ustalenia w formie pisemnej. Informacje zawarte w tej karcie podlegają ciągłej zmianie z uwagi na nieustanne ulepszanie
produktu, związane z gromadzeniem doświadczeń oraz ze względu na politykę firmy dotycząca ulepszania produktu.

