
Hot-stamping na szkle 

Zastosowanie Ultra Glass UVGL Primers 

Metale szlachetne często są używane do 

dekoracji produktów wysokiej klasy. 

Pomimo ciągłych doskonaleń, organiczne 

złoto i srebro nigdy nie były w stanie 

osiągnąć wyglądu na poziomie drogiego 

metalu szlachetnego, który jest obrabiany 

w wysokich temperaturach. Podkłady 

UVGL, w połączeniu z foliami do hot-

stampingu są idealnym rozwiązaniem: 

równie piękny wygląd za dużo niższe 

koszty! 

UVGL Primers zostały opracowane w 

współpracy z foliami producenta „Peyer 

Graphic” i urządzeń „Madag Printing 

Systems”. Karta, którą Państwo czytają, 

zawiera pewne informacje na temat samej 

techniki tłoczenia na gorąco oraz o 

zastosowaniu podkładów UVGL. 
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1. Informacje ogólne 

Każdy projekt można po prostu 

wydrukować z UVGL Primers na 

szklanej powierzchni. Nadrukowany 

motyw działa jak klisza. Nakładana folia 

przylega tylko do obszarów, gdzie 

wcześniej nakładano podkład. 

 

Rezultatem jest metaliczny efekt o 

wysokim połysku: 

 

Ponieważ szklane butelki często są 

ozdabiane różnymi kolorami i 

efektami, jest to najbardziej 

praktyczne rozwiązanie. Jeśli 

używasz do tego farb 

rozpuszczalnikowych, MGL Primers 

są dostępne na żądanie. 

2. Zalety 

Dzięki primerami UVGL nie tylko możesz 

się obejść bez wygrzewania w wysokich 

temperaturach, dodatkowo oszczędzasz 

do 90% materiałów w porównaniu do 

metali szlachetnych! 



3. Materiały 

 

3.1 Podkłady + środki pomocnicze Marabu 

Dostępne są dwa podkłady Ultra Glass UVGL. Jeden jest beżowy, drugi szary. Używa się ich w zależności 

od tego, czy aplikacja ma być złota, czy srebrna. 

 

Produkt Nazwa Aplikacja 

Hot Stamping Primer Gold UVGL-PG Przed drukowaniem konieczne jest jednorodne 

wymieszanie podkładu z 4% UV-HV8 Hot Stamping Primer Silver UVGL-PS 

Modyfikator przyczepności UV-HV 8 

Dodatek UV-HS 1 UV-HS1 umożliwia wykonanie hot-stampingu w 

niższych temperaturach i jest dodawany do 

podkładu tylko w przypadku nałożenia na 

malowane szkło lub w połączeniu z 

wielokolorowymi farbami UV do sitodruku. 

Zalecany dodatek: 10% 

(min. – max. 8-20%) 

Baza transparentna UVGL 409  Dodanie 10-50% UVGL 409 może zwiększyć 

reaktywność, jest to zależne od rodzaju i mocy 

urządzenia utrwalającego UV 

Rozcieńczalnik UVV 6 Może być stosowany w celu dostosowania 

lepkości do motywu, prędkości nadruku lub siatki 

(dodatek 1-10%) 

 

 

Więcej informacji znajduje się w karcie danych technicznych Ultraglass UVGL i ProductINFO na 

www.marabu-inks.com. 

3.2 Folie do tłoczenia na gorąco Peyer Graphic 

 

Typ folii Nadaje się do 

GXI gold and silver UVGL – PG/ -PS 

GXO coloured metallics 

 

 

Więcej informacji: peyer@peyergraphic.ch lub www.peyergraphic.ch 

 

3.3 Maszyny do tłoczenia na gorąco Madag 

Do tłoczenia na gorąco zalecane są maszyny np. „DecoRoll-XG120”. Możliwe jest również stemplowanie, 

ale trudniejsze ze względu na naturalne tolerancje szkła. 

Więcej informacji: info@madag-printingsystems.ch lub www.madag-printingsystems.ch 

 

 

http://www.marabu-inks.com/
mailto:peyer@peyergraphic.ch
http://www.peyergraphic.ch/
mailto:info@madag-printingsystems.ch
http://www.madag-printingsystems.ch/


 

4.1 Obróbka wstępna 

Szkło Szklane butelki należy wstępnie obrobić silanem, aby 

uzyskać lepszą przyczepność 

Podkłady UVGL (np. PYROSIL ®). 

Lakierowane szkło Obowiązkowa jest wstępna obróbka płomieniem  

(płomień dystansowy ‹› butelka ok. 25mm.) 

 

 

 

4.2 Ustawienia drukowania 

Środki pomocnicze Przygotowanie podkładu z substancjami pomocniczymi, 

patrz rozdział 3.1 

Siatka Siatka 120-31, do cieńszych nadruków 140-31 

Powłoka emulsyjna 1:3 (strona gumy raklowej : strona podłoża) 

Odległość od butelki ok. 1-4mm. Im większa odległość, tym większe ryzyko 

rozmazywania 

Utwardzanie promieniami UV Zalecane są lampy rtęciowe o średnim ciśnieniu. Testy 

przeprowadzono przy 100% mocy lampy. W zależna od 

rodzaju urządzenia utrwalającego, liczby, wielu oraz mocy 

lamp UV, grubości nadruku, koloru, a także liczby przejść 

przez maszynę, moc można zmniejszyć do 50%. 

Uchwyt na butelki W sitodruku należy stosować tylko sztywnych uchwytów 

Guma raklowa 65Sh do drukowania dużych obszarów 

75Sh do drukowania liter + dużych obszarów 

Rodzaj gumy Guma dwustronna 95/65 lub 95/75. Ostra krawędź, ostrze 

zalewowe jest wysoce zalecane, aby uzyskać najlepsze 

wyniki; upewnij się, że prędkość przejazdu jest odpowiednia 

Kąt gumy 75-80° 

Ciśnienie 1,5 – 2,5 bar 

Napięcie siatki 6-10 N 

 

 

 

4.3 Ustawienia tłoczenia 

Temperatura Na szkle: 190-250°C 
Na zadrukowanym szkle: 160-200°C 

Prędkość 200-350 mm/sec 

Napięcie folii Tak nisko, jak to możliwe, aby folia nie marszczyła się ani nie 

owijała wokół butelki 

Tłoczenie 

wałek/stempel 

Toczony wałek  z silikonową powierzchnią 12mm i 60Sh 

Odległość wałek ‹› folia O ile to możliwe, co najmniej 10mm 

Rozmiar folii Folia musi być tak szeroka, jak to możliwe, aby uzyskać 

równomierne napięcie, ale musi być w rozmiarze butelki 

Ciśnienie Ciśnienie musi być tak wysokie, jak to możliwe. Przy 

wprowadzaniu średnicy wałka należy wziąć pod uwagę 

przesunięcie butelki w laminacie silikonowym. Pozwoli to uniknąć 

tarcia między szklaną butelką, a toczonym kołem (identyczna 

prędkość) 



Wałek Idealny wałek jest o 10mm szerszy z obu stron 

Silikonowy wałek Unikaj zmarszczek na folii spowodowanych nierównomiernym 

napięciem 

Oprawa Oprawy muszą być dostosowane do kształtu butelki 

Pozycja wałka Oś wałka aplikacyjnego musi być dokładnie równoległa do osi 

butelki (w przeciwnym razie występują problemy z marszczeniem i 

pękaniem) 

 

4.4 Końcowa obróbka 

Szkło Dodatkowa obróbka końcowa nie jest konieczna 

Lakierowane szkło Obowiązkowa jest obróbka: min. 120°C / 10min. – max. 160°C / 10min. 

Ogólnie Wymuszone suszenie przyspiesza odporność chemiczną i 

mechaniczną. Po utwardzeniu w 160°C przez 10min efekt jest 

równoważny do tego, otrzymanego po utwardzeniu w temperaturze 

pokojowej i wilgotności 40-60% po 24h. 

 

5. Błędy: przyczyny i rozwiązania 

Błąd Przyczyna / rozwiązanie 

Niewłaściwa krawędź  Siatka nie nadaje się do danego motywu 

Niewłaściwa powłoka emulsyjna 

Za duża odległość między podłożem a siatką 

Zbyt miękka guma 

Zbyt gruba warstwa farby 

Folia nie jest błyszcząca, słaby przepływ Podkład nie jest całkowicie utwardzony 

Środki pomocnicze mogą być pomocne 

Źle skorygowany górny punkt ściągaczki 

Za wysoka temperatura tłoczenia 

Słaba przyczepność między folią,  

a podkładem 

Za niska temperatura tłoczenia 

Za niskie ciśnienie 

Za wysoka prędkość tłoczenia 

Zbyt miękki stempel 

Podkład i folia nie są kompatybilne 

Podkład jest utwardzony 

Pęknięta folia  

 

 

 

 

 

Zbyt wysokie napięcie folii 

Folia jest pomarszczona Zbyt niskie napięcie folii 

 

6. Uwagi 

Porady zawarte w tym dokumencie oparte są na naszej obecnej wiedzy. Niemniej jednak przed produkcją, 

niezbędne jest przeprowadzenie testów na własnych maszynach i foliach. Na wynik wpłynie temperatura, 

wilgotność powietrza i poziom czystości w obszarze produkcyjnym

 


