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Kalkomania brokatowa

Informacje ogólne

Kalkomania brokatowa jest to nowy rodzaj efektowej kalkomanii niskotemperaturowej. 

Daje ona możliwość uzyskania  motywów z połyskującymi  różnobarwnymi brokatami. Kalkomania ta jest dostępna 
w różnych odcieniach - srebrnym, złotym i opalizującym. Przeznaczona jest do zdobienia wszystkich podłoży 
sztywnych. Można nią dekorować drewno, tworzywa sztuczne, porcelanę, szkło, ceramikę, stal szlachetną, 
anodowane aluminium, jak też podłoża lakierowane.

Informacje dotyczące aplikacji

Sposób nakładania kalkomanii brokatowych 

µ Woda używana do moczenia kalkomanii, powinna mieć małą zawartość składników mineralnych (wskazana 
destylowana) i temperaturę 18-25 C. o

µ Czas moczenia kalkomanii powinien wynosić ok. 3 min.

µ Kalkomanię nakłada się na czyste powierzchnie: brak kurzu, zanieczyszczeń organicznych (np. smary), 
powłok uszlachetniających 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.

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% wodnym 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 Testy zmywania przeprowadzić przynajmniej 48 h po utwardzeniu.

Utwardzanie termiczne

Kalkomania po usunięciu lakieru zdzieralnego wymaga utrwalania w strumieniu gorącego powietrza 
lub w wentylowanym piecu. Poniżej przedstawiono warunki utwardzania:

Przy przekroczeniu temperatury lub czasu utwardzania kalkomania może ulec wyblaknięciu.

Przechowywanie kalkomanii brokatowych

Przechowywać w suchym, zacienionym  miejscu, w temperaturze pokojowej.  Zalecany czas przechowywania
- do 1 miesiąca.

Temperatura utwardzania

160 st C

180 st C

Czas utwardzania

30 min

20 min
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