Фарби для трафаретного друку серії CARTOFLEX CF
Застосування: фарба для картону, паперу, деревини, паперу самоклейкого, лаковані
метали. Після попередніх випробувань можно використовувати для
друку на самоклеючий поліпропіленовій плівці, лавсані, ледерині,
пластику, кожвінілі, на склі, сумочних тканинах, обробленому поліетилені.
Вигляд фарби після задрукування: атласний блиск.
Висихання:
• на протязі вивітрювання розчинника, біля 4 хвилин в приміщенні
• в тунельній сушці. Після виходу з тунелю можна скласти у стоси.
Емульсії: всі , що стійкі на дію розчинників.
Розхід фарби: до 40 м 2 з 1л (при ситі №120).
Термін зберігання на складі: необмежений.
Поведінка при накладанні другої фарб: дуже добра, незначне збільшення блиску.
Час висихання другого шару трохи збільшується.
Стійкість до дії світла та атмосферних впливів: дуже добра для цілої серії .
Змішування кольорів: всі кольори добре змішуються між собою.
Базові кольори змішуються по системі PANTONE.
Розчинники
СF 1000 – розчинник пришвидшуючий висихання
СF 2000 – розчинник нормальний
СF 4000 – розчинник легко сповільнюючий висихання
СF 5000 – розчинник сповільнюючий висихання
Додавати біля 20%
Супутні матеріали
прозора маса CF 150 використовується для отримання більш яскравих кольорів,
але за рахунок зниження покриття і стійкості до світла
• лак покривальний СF 1501 HG, завдяки цьому лаку поверхня стає дуже
блискучою.
• паста СF 160, використана в кількості 10% , поліпшує якість деталей при дуже
точному друці (растровому), а також дає можливість збільшити рельєф.
• сповільнювач гелевий СF 170, запобігає затіканню з сита, дуже дієвий при
високих температурах в кількості близько 10%.
• антистатик AS 1000. Додання AS 1000 до фарби в кількості близько 5%
нейтралізує ефект іонізації основи.
• наблиск PL-5 змішується 5-10% безпосередньо з фарбою
УВАГА ! При додаванні наблиска адгезія фарби до підкладки зменшується.
•

Перед друком всього накладу необхідно зробити зразок. Без проби друку на даному
матеріалі рекламації фарб не враховуватимуться.
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