Фарби для трафаретного друку серії SIСOPLAST SPT
Застосування: фарба пластизолева для текстильних виробів, волокна натуральні та
штучні.
Вигляд фарби після задрукування: сатиновий.
Висихання: при температурі 150-170*С протягом 2 хвилини.
Стійкість до дії світла : дуже добра для цілої серії, крім флуорисцентних.
Дія фарби при накладанні іншої фарби: добра. Перед початком друку необхідно провести
пробні тести на висихання.
Емульсії: всі , які стійкі на дію розчинників.
Розчинники:
SPT 1000 - максимально 5% до загальної кількості, більша кількість приведе до
зменшення стійкості при пранні.
CURABEL - можна додавати необмежено
Термін зберігання на складі: необмежений.
Друк на трансферному папері: фарба повинна висохнути в тунельній сушці при
температурі 120*С на протязі 30 секунд. Перенесення з паперу необхідно
здійснити при температурі 175-180*С на протязі 7 секунд.
Супутні матеріали:
• маса прозора SPT 150, для отримання більш прозорого кольору.
• затверджувач SPTHNYL, необхідно додавати тільки у випадку друку на нейлоні в
кількості 10% від маси, з метою збільшення зчеплення з підкладкою. Після
змішування фарби з затверджувачем, вона може зберігатися до 24 годин.
• паста SPTРВ сприяє „набряканню” відбитка, можна додавати до 50% від маси.
• порошок SPTFX сприяє збільшеню причепності при трансферному друці.
УВАГА !
• Задрукований виріб не підлягає хімічній чистці та прасуванню безпосередньо
праскою
• Потрібно проводити тести на
висихпння
накладання кольорів
ступень розчинення фарб
• Щільність сита:
стандартні кольори: 34-90 волокон/см,
тріадні кольори: 77-120 волокон/см,
золотий колір та блискучі кольори: 15-21 волокон/см.
• Інтенсивність покриття:
кольори стандартні: криючі,
кольори тріадні: прозорі,
колір білий SPT 91: середньо криючий, швидко висихає, є базовим коліром у випадку
нанесення на темні матеріали,
колір білий SPT 91/1: надзвичайно криючий. Може змішуватися з іншими кольорами
для збільшення покривної здатності.
Стійкість до прання: відмінна при збереженні вимог технологічного процесу.
Перед друком всього накладу необхідно зробити зразок. Без проби друку на даному
матеріалі рекламації фарб не враховуватимуться.
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