DODATKI DO FARB WODNYCH


TEXPRINT ADDESANTE W pozwala na zwiększenie lepkości farby. Sugerujemy użycie
mechanicznego mieszadła(miksera) w celu dyspersji całego dodatku równomiernie po całej masie
produktu (użyć 0,5%-3%).



TEXPRINT THINNER – rozcieńczalnik, pomaga poprawić drukowalność oraz rozcieńczyć farbę,
zmniejszając jej lepkość. Pomaga spowolnić zasychanie farby na sicie (użyć do 5%).



TEXPRINT EXTRA SOFT ADDENSANTE zagęszczacz służy do zwiększania lepkości produktu TEXPRINT
EXTRA SOFT. Sugerujemy użycie mechanicznego mieszadła(miksera) w celu dyspersji dodatku
równomiernie po całej masie produktu. (użyć maksimum do 2% całej masy)



TEXPRINT RITARDANTE – pomaga zapobiec oraz spowolnić zasychanie farby na sicie (dodać do 5%).



TEXPRINT RITARDANTE GEL pomaga zapobiec i spowolnić schnięcie farby na ekranie (sicie). Dzięki
swojej “żelowej formie” nie zmniejsza ani nie redukuje lepkości. ( może być użyty w przedziale 2-5%
całej masy)



TEXPRINT ADDITIVO S wspiera system drukowania “mokro na mokro”. Może być użyty
maksymalnie do 5% masy produktu)



TEXPRINT ADDITIVO E poprawia i wspomaga elastyczność produktu (może być użyty maksymalnie
do 5% masy produktu)



TEXPRINT ADDITIVO AL pomaga uniknąć transferowania folii stampingowej. (dodać od 5 do 15%)



TEXPRINT FISSATORE środek zwiększający i wspomagający solidność pigmentów (barwników).
może być dodany w przedziale 2-3%)



TEXPRINT MONO CATALIZZATORE – katalizator specjalnie dla serii produktów TEXPRINT MONO,
który wspomaga wzrost odporności na pranie produktów (dodać 1-5%).
TEXPRINT CATALIZZATORE UNIVERSALE katalizator, który wspomaga wzrost odporności na
pranie produktów. (może być dodany w przedziale 1-5%)
TEXPRINT CATALIZZATORE EXTRA
znacznie poprawia odporność na pranie i poprawia
przyczepność, użycie go z farbami serii TEXPRINT i TEXPRINT EXTRA SOFT pozwala na osiągnięcie
odporności na pranie bez wygrzewania nadruków w tunelu.
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SITERIA
ul. Budowlanych 14.
62-081 Baranowo
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.

