
      

Farba  sitodrukowa 
 
błyszcząca, o średniej sile krycia,   
szybko schnąca, elastyczna, o słabym 
zapachu, nie zasycha w oczkach sita 

Libraprint  LIP 
 

do folii samoprzylepnych z PCW, 
 twardego i miękkiego PCW,  

szkła akrylowego, polistyrenu, 
poliwęglanów, papieru i kartonu 

 

Zakres użycia 
 
Farba Libraprint jest przeznaczona do drukowania 
samoprzylepnych folii PCW, twardego i miękkiego PCW, 
polistyrenu (PS), szkła akrylowego (PMMA), 
poliwęglanów (PC), papieru i  kartonu. W związku z dużą 
zawartością platyfikatorów w miękkim PCW zalecamy 
przetarcie powierzchni przed drukiem alkoholem lub 
naszym środkiem PLR.  

Ponieważ wszystkie drukowane materiały mogą 
wykazywać różnice w zadrukowywaniu, nawet w 
zakresie tego samego rodzaju materiału, prosimy o 
wcześniejsze przeprowadzenie prób w celu stwierdzenia 
przydatności do danego celu. 
 

Zastosowanie 
 
Farba Libraprint jest uniwersalnym typem farby do 
sitodruku graficznego, o słabym zapachu i doskonałych 
właściwościach drukujących, szczególnie jeśli chodzi o 
zachowywanie otwartości oczek sita. Jest polecana do 
druku etykiet samoprzylepnych, różnego typu naklejek, 
reklam, itp. Można nią też drukować na miękkim PCW, 
np. na obwolutach książek lub segregatorach ale nie na 
plandekach samochodowych. Przy druku na mocno 
błyszczącym PCW prosimy o wcześniejsze 
przeprowadzanie prób na przyczepność i odporność na 
zdrapywanie. 

Lip jest farbą błyszczącą o średniej sile krycia i można 
nią drukować na stołach ręcznych, pół-automatycznych 
i automatach, o wydajności do 1400 wydruków/ godzinę.  

Farbę LIP można także nanosić za pomocą pistoletu, ale 
konieczne jest przeprowadzenie prób. Zalecamy 
przetarcie rozcieńczonej farby przez sito o oczkach 
25µm.  aby uniknąć pęcherzyków powietrza w 
natryśniętej warstwie farby.  
 

Właściwości 

Suszenie 
Szybko schnąca, przy 20°C po 10 - 15 min. już można 
ponownie drukować lub w 50°C w suszarce tunelowej - 
po 30-40 sekundach. Podane czasy dotyczą warstwy 
farby nałożonej siatką 120.34 (T), jednego koloru i przy 
dobrej wydajności suszarki. Po nałożeniu kolejnej 
warstwy farby czas suszenia wydłuża się o ok. 20% a co 
za tym idzie opóźnia się możliwość składowania w stos.  

Jeśli suszarka ma odpowiednią wydajność i odpowiednio 
dobry dopływ świeżego powietrza można obniżyć 
temperaturę suszenia do 40°C, aby uniknąć odkształceń 
materiału. Czasy różnią się w zależności od materiału, 
na którym się drukuje, grubości nałożonej farby, 
warunków schnięcia i doboru środków pomocniczych. 
Dodatek plastyfikatora WM1 (2-5%) wydłuża czas 
suszenia. 
 

Odporność 
 
Do produkcji farby  Libraprint LIP zostały zastosowane 
pigmenty o średniej (odcienie 920, 922, 934) i wysokiej 
odporności na światło. Farba LIP jest odpowiednia do 
druku wszystkich materiałów do użytku wewnętrznego 
a również na zewnątrz do okresu 1 roku. Pokrycie 
lakierem LIPL wydłuża ten czas do dwóch lat. 
 

Wymagania 

Po odpowiednim wysuszeniu nałożona warstwa farby 
doskonale przylega do podłoża i powierzchnia jej jest 
niewrażliwa na zadrapania, uderzenia i ścieranie, 
wydruki można składować w stosie, farbę można tłoczyć 
i formować. 

Wykazuje normalną odporność na chemikalia, to znaczy 
wytrzymuje 20 podwójnych przetarć alkoholem i innymi 
środkami czyszczącymi, np. płynem do mycia okien i 5 
podwójnych przetarć benzyną ekstrakcyjną. 

Aby uzyskać wyższą odporność na działanie środków 
chemicznych, należy pokryć druk lakierem LIPL. 
 

Asortyment 

System barw Maracolor.  Wszystkie odcienie można ze 
sobą mieszać. Nie należy mieszać farby LIP z innymi 
gatunkami farb, aby nie zmienić ich specyficznych 
właściwości. 

Wszystkie pigmenty użyte do produkcji niżej 
wymienionych odcieni w swej strukturze chemicznej 
odpowiadają wymogom normy EEC nr EN 71/ część 3 
bezpieczeństwo zabawek – migracja specyficznych 
elementów. Wszystkimi odcieniami można drukować na 
zabawkach. 

LIP  920  cytrynowy LIP  950  fioletowy 
LIP  922  jasnożółty LIP  952 ultramaryna 
LIP  924 średnio żółty LIP  954   niebieski 
LIP  926  pomarańcz LIP  956  jasnoniebieski 
LIP  930  cynober LIP  960  zielony 
LIP  932  szkarłatny LIP  962 zieleń trawiasta 
LIP  934  karminowy LIP  970 biały 
LIP  936  magenta LIP  980 czarny 
LIP  940 brązowy  

Z tych 17 podstawowych kolorów można wymieszać wg 
receptur zawartych w programie MCM odcienie wg 
systemy Marabu 21, RAL, HKS, PANTON. 

 

Środki dodatkowe  
 

lakier błyszczący LIP 910 

stosowany również jako łącznik do odcieni metalicznych 
 

 



 

 
 
 
 
Proszki metaliczne  (do wymieszania z lakierem)  

S  181  srebrny  (6:1)        S  184  bladozłoty (4:1) 
S  182  bogato bladozłoty (4:1)  S  186  miedziany (2:1) 
S  183  bogato-złoty (4:1)          S  190  srebrna  pasta   
                                                         Nieścieralna  (8:1) 

Przy pracy z proszkami metalicznymi proszę zapoznać 
się z naszą osobną informacją  o odcieniach 
metalicznych. Odcienie metaliczne nie mogą być 
przechowywane. Należy je szybko zużyć (odcienie 184 
i 186 do 8 godzin). W nawiasach podano zalecany 
stosunek mieszania lakieru z proszkiem, który można 
zmienić w zależności od pożądanego stopnia krycia. 
W związku z wymiarami pigmentów metalicznych 
zalecamy używanie siatek 120.34 (T) lub 120.31 (S) lub 
rzadszych.  

Można również przygotować odcienie metaliczne  mocno 
błyszczące: 
S 291 srebrny (5:1  -  10:1) 
S 292 bogaty bladozłoty  (5:1  -  10:1) 
S 293 bogato złoty  (5:1  -  10:1) 
Te odcienie zawierają drobniejsze pigmenty i dlatego 
można używać siatek 140.31 (S) do 150.34 (T). 
 

Środki pomocnicze 
 
Rozcieńczalniki: 
- UKV 2 bez substancji drażniących 
- PSV        do malowania pistoletem 
- PSV                   szybki, o łagodnym zapachu 
Opóźniacz SV 1  
Opóźniacz      SV 9 (przy powolnym  druku do      

5%) 
Opóźniacz w paście VP (5 – 20%) 
Zmywacz UR 3 
Pasta matująca ABM (1 – 20%) 
Proszek matujący MP (1 – 4%) 
Plastyfikator WM1 (2 – 5%) 
Modyfikator druku ES (0,5 – 1%) 

Odpowiednią gęstość farby uzyskamy przez dodanie do 
farby 10-15%  rozcieńczalnika UKV2. Przy zadruku 
polistyrenu lub innych podobnych tworzyw zalecamy 
rozcieńczalnik PSV.  

W celu opóźniania zasychania farby należy zmieszać 
rozcieńczalnik wraz z opóźniaczem w stosunku 1 : 1. Do 
druku szczególnie precyzyjnych linii można również 
stosować pastę opóźniającą VP w ilości 10-20% lub 
opóźniacz SV 9 (max.5%).  

Farba z dodatkiem opóźniacza dalej powinna być 
rozcieńczana wyłącznie rozcieńczalnikiem. Należy 
zapobiec nadmiernemu rozcieńczaniu farby, ponieważ 
mogłoby to wpłynąć na gorszą jakość druku, na jego 
przyczepność. Do lakierowania natryskowego użyć 
należy rozcieńczalnika w sprayu PSV, po wcześniejszym 
przeprowadzeniu prób. 

Gdy warstwa nałożonej farby powinna być szczególnie 
elastyczna, np. na materiałach, które mają tendencję do  

 

 

 

 

 

 

zawijania się, jak folie z klejem a przede wszystkim zaś 
wtedy, gdy zadrukowany materiał będzie nacinany, 
sztancowany lub krojony, zastosować należy dodatek 
plastyfikatora WM1 w ilości 2-5%. 

Stopień połysku farby LIP można zredukować przez 
dodanie  pasty matującej ABM (1-20%) lub proszku MP 
(1-4%)     

Modyfikator ES zawiera silikon. Można go używać przy  

kłopotach z rozpływaniem farby na trudnych podłożach 
przez się dodanie do farby w ilości do 1% wagowych.  
Dodatek większej ilości spowoduje pogorszenie 
rozpływalności oraz pogorszenie przyczepności do 
podłoża, szczególnie przy nakładaniu kolejnego koloru. 

Siatkę zaleca się wyczyścić UR3 natychmiast po użyciu. 

 

Siatki i matryce 
 
Można stosować wszystkie oferowane na rynku  siatki. 

Wszystkie emulsje odporne na rozpuszczalniki są 
odpowiednie do przygotowania matrycy. 

Zalecenie 

Przed przystąpieniem do druku farbę należy dokładnie 
rozmieszać. 

 

Oznakowanie 
 
Dla farby Libraprint LIP i dla jej  środków pomocniczych  
i dodatkowych istnieją aktualne karty zawierające 
wszystkie dane dotyczące bezpieczeństwa, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o niebezpiecznych 
materiałach, wg wytycznych Wspólnoty Europejskiej 
91/155, informujące m.in. o oznakowaniu materiałów 
niebezpiecznych. 
Oznakowanie zamieszczone jest też na etykiecie. 

Farba posiada punkt zapalny przy temp. pomiędzy 40 
a 61°C; ust. 4 przepisów dotyczących cieczy 
łatwopalnych VbF z dn. 03.05.82  nie znajduje tu 
zastosowania. 

 

Uwagi 
 
Powyższe dane zostały sporządzone zgodnie z obecnym 
stanem wiedzy i w dobrej wierze, jednak nie stanowią 
podstawy do żadnych roszczeń.  
Z powodu różnorodnych właściwości użytych do 
zadrukowania materiałów nasze farby opatrzone są 
wyraźnym zastrzeżeniem, że przed drukowaniem 
seryjnym powinna zostać wypróbowana ich przydatność 
do przewidywanego  zastosowania, z uwzględnieniem 
stawianych wymagań, jak materiał, warunki druku, itp. 

Gdyby jednak brać pod uwagę odpowiedzialność za 
szkody powstałe nieumyślnie i nie wynikające 
z niedbałości - jest ona ograniczona do wartości 
dostarczonego przez nas i przez Państwa 
wykorzystanego towaru. 
 
 
 

 
 
 

 


