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Farby efektowe do kalkomanii niskotemperaturowej
W tych informacjach technicznych przedstawiono uzupełniające farby efektowe do serii Xpression, do druku
kalkomanii niskotemperaturowej.
Kalkomania niskotemperaturowa może być stosowana na różne podłoża. Odpowiedni wybór lakieru umożliwia
stosowanie kalkomanii na podłoża, na których może być utrwalana termicznie w 160-200 st C oraz na których
utwardza się w temperaturze pokojowej. Odpowiednimi substratami są: drewno, tworzywo sztuczne, porcelana,
szkło, ceramika, stal szlachetna, powlekane aluminium jak też inne lakierowana podłoża. Jako przykłady
zastosowań możemy wymienić: kaski, motocykle, deskorolki, narty, rowery, deski surfingowe i inne przedmioty
sportowe, meble, butelki, wazony, klosze i przedmioty domowego użytku, wyświetlacze i inne przemysłowe
etykiety.
Kalkomania Xpression idealnie odzwierciedla motywy: wolne powierzchnie rzeczywiście są wolne, lakier ochronny
jest szerszy tylko 0,4 mm od motywu. W ten sposób powstaje bardzo wartościowa dekoracja.
Efekt metaliczny
Ferro oferuje trzy metaliczne proszki w kolorach złotym, srebrnym i miedzianym. Proszki należy wymieszać
z medium 80 4500 i nadrukować. Należy zwrócić uwagę, aby proszek z medium został odpowiednio
zhomogenizowany. W zależności od intensywności efektu jaki chce się osiągnąć dodatek proszku srebrnego
może wynosić 5-15%. Do druku zaleca się siatki poliestrowe 90-48PET lub analogiczne stalowe.
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Złoty 13 3604
Srebrny 15 3602
Miedzany 16 3601

% proszku metalicznego
25
15
15

Efekt metaliczny

% medium 80 4500
68
77
77

% rozcieńczalnika 80 890
7
8
8

Efekt miedziany

Efekt perłowy
Pigmenty perłowe umożliwiają osiągnięcie efektów wysokiego połysku. Oferujemy trzy różne pigmenty perłowe.
Pigmenty muszą być wymieszane z medium 80 4500 i nadrukowane na dowolną farbę Xpression. Należy zwrócić
uwagę na odpowiednią homogenizacje pasty. Nie powinno się stosować trójwalcarki, aby nie zniszczyć pigmentu.
Farby perłowe są wysokobłyszczące i transparentne, prześwitują przez nie podkładowe farby Xpression. Do druku
zaleca się siatki poliestrowe 120-34 PET lub odpowiednie stalowe.

Złoty 13 3630
Srebrny 15 3630
Miedzany 16 3630

% proszku metalicznego
10
10
10

% medium 80 4500
80
80
80

% rozcieńczalnika 80 890
10
10
10
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Efekt perłowy na czerwonej farbie podkładowej

Efekt interferencyjny
Proszki interferencyjne posiadają taką właściwość, że w zależności od kąta padania światła dają inne wrażenie
kolorystyczne. Oferujemy proszki interferencyjne w czterech odcieniach. Muszą być one wymieszane z medium
80 4500 i nadrukowane. Należy zapewnić odpowiednią homogenizacje pasty. Nie powinno się stosować
trójwalcarki, ponieważ może dojść do zniszczenia pigmentu.
Do druku zaleca się siatki poliestrowe 120-34PET lub odpowiednie stalowe.

Zielony 11 3620
Niebieski 12 3620
Żółty 13 3620
Czerwony 17 3620

% proszku metalicznego
10
10
10
10

% medium 80 4500
80
80
80
80

% rozcieńczalnika 80 890
10
10
10
10
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W zależności od wybranej farby podkładowej Xpression można osiągnąć różnorodne błyszczące efekty.

Efekt interferencyjne zielony
Efekt fosforescencyjny
Farby fosforescencyjne absorbują światło i emitują energię w postaci widzialnego światła. Jest to szczególnie
widoczne w ciemności. Uzupełnieniem serii Xpression jest zielony świecący w ciemności pigment. Wymaga
on wymieszania z medium 80 4500 i nadrukowania. Należy zapewnić odpowiednią homogenizacje pasty.
Nie powinno się stosować trójwalcarki, ponieważ może dojść do zniszczenia pigmentu. Do druku zaleca się siatki
poliestrowe 90-48 PET lub odpowiednie stalowe.

Zielony 11 3635

% proszku metalicznego
30

% medium 80 4500
60

% rozcieńczalnika 80 890
10

Xpression efekt
3/3

Farba fosforescencyjna w świetle dziennym

Farba fosforescencyjna w ciemności

Efekt fluorescencyjny
Farby fluorescencyjne są dostarczane w formie gotowej pasty. Ze względu na stosowane pigmenty farby nie są
stabilne w UV i nie są wolne od formaldehydu w przeciwieństwie do standardowych farb XPression.
Farby fluorescencyjne zwane także farbami świecącymi w dzień przekształcają niebieski i bliski obszar światła UV
w widzialne światło o większej długości fali, np. zielononiebieskie, żółte, pomarańczowe lub różowe. Dzięki temu
powstają świecące kolory. Do druku zaleca się siatki poliestrowe 120-34 PET lub odpowiednie stalowe.
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Nr Produktu
11 3610
12 3610
13 3610
13 3611
17 3610

Oznaczenie koloru
Zielony fluorescencyjny
Niebieski fluorescencyjny
Żółty fluorescencyjny
Pomarańczowy fluorescencyjny
Różowy fluorescencyjny

Pantone
802
801
803
804
806

Farby fluorescencyjne
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