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iloœci farby, która jest potrzebna do dekoracji.
Charakterystyka produktu
W³aœciwoœci fizyczne:
Wygl¹d: œredni po³ysk, brak przeziernoœci, dobra
przyczepnoœæ
Gêstoœæ: 1,2-1,44 g/cm3
Temperatura zap³onu: > 93oC
Parametry aplikacji
Metoda aplikacji:rêczny lub automatyczny sitodruk

Przygotowanie produktu
Farby HTP musz¹ byæ gruntownie stopione i dok³adnie
wymieszane do zapewnienia jednolitoœci. Zaleca siê
podgrzewanie produktu w zakresie temperatur 88-95
stC na powierzchni sita. Farby które s¹ ogrzewane
i topione wielokrotnie mog¹ gêstnieæ i powodowaæ
trudnoœci w druku.
Temperatura produktu powinna byæ dok³adnie
utrzymywana podczas ca³ej operacji druku, co
zapewnia w³aœciwy wynik. Nale¿y unikaæ wy¿szych
temperatur poniewa¿ farba mo¿e zacz¹æ utwardzaæ
siê na sicie.

Sito: stal szlachetna - podgrzewane, 160-325 mesh
Gruboœæ mokrego filmu: ok. 25-35 mikronów

Opis aplikacji

Rozcieñczalnik: pasty s¹ gotowe do u¿ycia

Najlepsze wyniki uzyskuje siê jeœli substrat jest
ogrzany do temperatury 37-49 stC przed drukiem.
Druk na zimnym substracie mo¿e byæ przyczyn¹
b³êdów dekoracji - nak³ucia.

Lepkoœæ pasty: lepkoœæ zale¿y od stosowanego
sprzêtu, sita i temperatury pomieszczenia
Sitodruk:
µ
uskok sita: 0.125 do 0,250 cali (3,2-6,4mm)
µ
twardoœæ rakla: 50-80
µ
nacisk rakla: umiarkowany do niskiego

Oczyszczalnik:etanol, izopropanol, aceton, keton
metylowoetylowy, handlowe oczyszczalniki sit
zawieraj¹ce ketony i octany, nie s¹ polecane
rozcieñczalniki do farb, mineralne alkohole
i terpentyna
Utwardzanie/suszenie
Metoda utwardzania: promieniowanie cieplne,
konwekcyjne piekarniki lub odprê¿arki
Parametry:

Gwarantujemy jakoœæ.etc

µ
temperatura: 200

Wymagana jest ekstremalna czystoœæ substratu. Brud,
kurz, odciski palców, olej itp. na szkle i w œrodowisku
miejsca pracy mog¹ byæ przyczyn¹ defektów
powierzchni lub wystêpowania problemów.
Szczególnie nale¿y tu te¿ uwzglêdniæ obecnoœæ
pow³ok ulepszanych na zimno na szkle. Pow³oki
ulepszane na zimno bazuj¹ na polietylenach, myd³ach,
kwasach oleinowych które s¹ przyczyn¹ problemów
z adhezj¹. Zaleca siê nieu¿ywanie pow³ok
ulepszanych na zimno, czy te¿ pow³ok stearynianowych.
Do optymalizacji wytrzyma³oœci dekorowanych butelek
na napoje stosuje siê
podk³ad z mieszaniny
stearynian/silan jako pow³okê ulepszaj¹ca na zimno,
naniesiony natryskiem. Opcjonalnie istniej¹ te¿
pow³oki ulepszaj¹ce na gor¹co z cyny. Do butelek
jednorazowych podk³ad nie jest konieczny ale pow³oki
z cyny s¹ polecane.

o

C - temperatura szk³a

µ
czas: 20 minut

Odpornoœæ
Twardoœæ (test o³ówkowy) - > 4H
Dwukrotne pocieranie MEK/Acetonem - >50
Test z wrz¹c¹ wod¹, 30 min- spe³nia
Odpornoœæ na zmywanie - ponad 150 cykli
(Testy przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych
Ferro)
Opis Produktu
Seria HTP jest now¹ generacj¹ farb dostarczanych w
lepkoœci gotowej do sitodruku. Te farby wymagaj¹
stopienia przed u¿yciem - polecane jest oddzielne
topnienie - i aplikowanie bezpoœrednio przez
podgrzane sita stalowe. Zaleca siê roztopienie takiej

Przy druku mo¿e byæ potrzebne utrzymanie uskoku
sita na poziomie 6mm lub wiêcej. Ostateczne
ustawienie sita jest uzale¿nione od sita i pod³o¿a.
Nacisk rakla powinien byæ umiarkowany (ni¿szy ni¿ do
farb ceramicznych). Farby organiczne s¹ rzadsze
i drukuj¹ siê lepiej przy wiêkszej prêdkoœci druku.
Mo¿na stosowaæ ogrzewanie rakla do utrzymanie
farby w formie p³ynnej i optymalizacji zachowania siê
w druku. Sito powinno byæ dobrze napiête.
Nieodpowiednie napiêcie sita daje b³êdy podczas
druku - rozmazywanie, co jest szczególnie widoczne
przy prêdkoœci linii – poni¿ej 40 butelek/min.
Utwardzanie
Do ca³kowitego utwardzenia i najlepszych wyników,
farby i substrat musz¹ osi¹gn¹æ temperaturê ok. 200 st
C. W piecu z wymuszonym obiegiem i odprê¿arkach
poleca siê nastêpuj¹ce warunki utwardzania - 200 stC,
20 min. Faktyczny czas do utwardzenia pow³oki zale¿y
od transferu ciep³a w piecu czy odprê¿arce oraz
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rozmiaru, kszta³tu czy gruboœci szk³a. Najlepsze wyniki
osi¹ga siê przy szybkim przenikaniu ciep³a.
W tradycyjnych odprê¿arkach do szk³a gdzie utrwala
siê organikê wa¿ne jest ciep³o w pierwszych strefach,
w kolejnych nie jest ju¿ tak istotne. Powolne
ogrzewanie w przypadku farb ceramicznych nie jest tu
konieczne, poniewa¿ farby organiczne siê nie
wypalaj¹. Mo¿e to tylko powodowaæ tylko opóŸnienie
pe³nego utwardzenia. Zbyt wysoka temperatura mo¿e
powodowaæ ¿ó³kniecie farb i ich rozk³ad. Szczególnie
jest to widoczne na kolorach bia³ych i jasnych.
Mo¿na to skorygowaæ obni¿eniem temperatury,
zwiêkszeniem iloœci szk³a czy szybszym przesuwem
taœmy.

Produkty musz¹ byæ przechowywane w temperaturze
nie przekraczaj¹cej 22 st C. Przechowywanie
w warunkach ch³odniczych jest zalecane i mo¿e
przed³u¿aæ ¿ywotnoœæ produktu. Zaleca siê
przechowywanie farb w ch³odziarce lub zamra¿arce jednak temperatura nie powinna spadaæ poni¿ej
-7 st C. Produkt musi byæ przechowywany w ch³odnym
i suchym miejscu. Otworzone pojemniki musz¹ zostaæ
szczelnie zamkniête po u¿yciu. Przy zachowanie
zalecanych warunków przechowywania produkty
nadaj¹ siê do u¿ycia minimalnie szeœæ miesiêcy od
daty produkcji.

Pantone
Process Black C
White
Red 180c
Red 186c
Red 200c
Blue 541c
Reflex blue c
Magenta 513C
Yellow 103C
Cyan 7461C
Green 340C
Green 361C
Violet 2685C
Orange 1595 C
Silver 877c
Gold 871c

Gwarantujemy jakoœæ.etc

HTP+
Clear 90-171
Black 94-073
White 90-067
Red 91-131
Red RD-5601
Red RD-5683
Blue RD-5495
Blue RD- 5498
Magenta 91-134
Yellow RD-5579
Cyan 97-113
Green RD-5611
Green RD-5600
Purple RD-5522
Orange 98-068
Frost RD-5667
Silver RD-5626
Gold RD-5685

Przechowywanie
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