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Kalkomania niskotemperaturowa

Informacje dotyczące aplikacji

Sposób nakładania kalkomanii niskotempera-
turowej 

µ Woda używana do moczenia kalkomanii, 
powinna mieć małą zawartość składników 
mineralnych (wskazana destylowana)i tempe-

oraturę 18-25 C. 

µ Czas moczenia kalkomanii powinien wynosić ok. 
3 min.

µ Kalkomanię nakłada się na czyste powierzchnie: 
brak kurzu, zanieczyszczeń organicznych (np. 
smary), powłok uszlachetnia-jących oraz 
pozbawioną nalotów. W skrajnych przypadkach 
zaleca się umyć wyrób wodą z dodatkiem 
detergentów, 5% kwasem octowym lub przepalić 
wyrób przed nanoszeniem kalkomanii.

µ Po naniesieniu kalkomanii na wyrób - poprzez 
zsunięcie jej z papieru odbijankowego - należy 
dokładnie usunąć resztki wody i ewentualne 
pęcherzyki powietrza, za pomocą miękkiej gumki 
lub bawełnianej szmatki.

µ
oWysuszyć kalkomanię  w temperaturze 50 C, 

przez 30 - 60 minut lub w temperaturze pokojowej 
przez 24 godz. W przypadku powierzchni, na 
których przyczepność kalkomanii jest utrudniona 

zaleca się przed ściągnięciem lakieru 
zdzieralnego wstępne podsuszenie w temp. 80 -
100 st C przez 15-20 minut.

µ Po wyschnięciu kalkomanii, należy delikatnie 
nożem lub ostrym narzędziem, poprzez 
podważenie zdjąć lakier zdzieralny.

µ W celu zwiększenia odporności na zmywanie 
kalkomanii niskotemperaturowej  na szkle 
i ceramice należy:

µ Przed nałożeniem kalkomanii, powierzchnię 
podłoża potraktować 3% roztworem 
preparatu 80 4516

µ Na mokry roztwór nałożyć kalkomanię.

µ Dokładnie przetrzeć powierzchnię dekoracji 
mokrą ściereczką lub gąbką, w celu 
uniknięcia  tworzenia się nalotu.

µ Wysuszyć kalkomanię i zdjąć lakier 
zdzieralny

µ Te s t y  z m y w a n i a  p r z e p r o w a d z i ć  
przynajmniej 48 h po utwardzeniu

Utwardzanie termiczne

Kalkomania po usunięciu lakieru zdzieralnego          

Informacje ogólne

Kalkomania niskotemperaturowa jest nowym produktem dekoracyjnym opartym na bazie farb organicznych, nie 
zawierającym metali ciężkich. Stwarza ona szerokie możliwości zdobienia z uwzględnieniem aspektów 
ekonomicznych i środowiskowych. 

Kolorystyka dekoracji, do tej pory nie osiągalna tradycyjnymi farbami mineralnymi, jest możliwa przy zastosowaniu 
kalkomanii niskotemperaturowej.

Ten rodzaj kalkomanii nie wymaga długotrwałego wypalania w wysokich temperaturach, tak jak kalkomania 
konwencjonalna, przez to jej proces utrwalania na podłożu jest dużo krótszy i tańszy.  

Nie zawiera ona metali ciężkich, dzięki czemu nie stanowi czynnika obciążającego środowisko i rozszerza obszar 
swojego przeznaczenia o  przedmioty poddane wymaganiom prawnym z zakresu limitów zawartości tych metali.

Kalkomanię niskotemperaturową można stosować na wszystkie podłoża, które charakteryzują się odpornością 
otermiczną do co najmniej 160 C. 

Szczególnie jest polecana na porcelanę, szkło (butelki, wazony, osłony lamp), ceramikę, stal szlachetną, 
powlekane aluminium, napylane szafy rozdzielcze oraz meble. 

Również przedmioty, które nie mogą być utwardzalne termicznie np. drewno czy różne tworzywa sztuczne, można 
zdobić przy pomocy tej kalkomanii. Jednak zastosowanie kalkomanii niskotemperaturowej na takich przedmiotach 
musi zostać w każdym przypadku poprzedzone wstępnymi testami.

Kalkomania niskotemperaturowa daje możliwość wykonywania precyzyjnych zdobień o bogatej kolorystyce, 
również z zastosowaniem farb metalicznych oraz dekoracji odpornych na zmywanie w zmywarkach 
gastronomicznych.

Termicznie utrwalone zdobienia wykonane przy pomocy kalkomanii niskotemperaturowej  mają odporność na 
zarysowania porównywalną z lakierowanymi przedmiotami domowego użytku. Powierzchnie te są odporne na 
działanie benzyny i alkoholu. Jak wszystkie farby organiczne posiadają ograniczoną odporność na silne światło 
słoneczne.

Temperatura utwardzania

160 st C

180 st C

200 st C

Czas utwardzania

30 min

20 min

15 min

Przy przekroczeniu temperatury lub czasu utwardzania kalkomania może ulec wyblaknięciu
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wymaga utrwalania w strumieniu gorącego 
powietrza lub w wentylowanym piecu. Poniżej 
przedstawiono warunki utwardzania:

Właściwości kalkomanii  niskotemperaturowej

µ Brak metali ciężkich

µ Bogata kolorystyka

µ Odporność na działanie rozpuszczalników, 
kwasów i zasad

µ Długotrwała odporność na działanie temperatury 
do 110 st C

Przechowywanie kalkomanii niskotemperaturowej

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 
pokojowej , z dala od promieni słonecznych.  Zalecany 
czas przechowywania - do 1 miesiąca.


