
 

 

 

TEXIPLAST ADDITIVO 33
kod 167833

Środek uplastyczniający 
Rozrzedza farbę i ulastycznia ją. Po utwardzeniu farba jest miękka i błyszcząca. 
Stosować w zależności od potrzeb od 5 do 10%. 

TEXIPLAST ADDITIVO 554
kod 167854

Rozcieńczalnik 
Środek zmniejszający lepkość farby bez zmniejszania jej krycia; szczególnie 
przydatny do plastizoli na automatach karuzelowych. 
Dodawać maksymalnie 5%. 

BAZA PUCHNĄCA
kod 167842

Środek spulchniający
Pozwala na uzyskanie efektu 3D przy pomocy kolorów z serii TEXIPLAST, 
bez zmiany trwałości i drukowalności farby plastizolowej, jej cech odpornościowych i
jasności. Utwardzanie w temp. 140-150°C wystarcza do uzyskania efektu. 
Można stosować w róznych prporcjach (od 5 do 20%), w celu uzyskania bardziej
lub mniej widocznego efektu 3D. 

TEXIPLAST PROMOTEX
kod 167830

Środek zwiększający przyczepność 
Pozwala na zwiększenie przyczepności, a także odporności. Szczególnie używamy 
go w druku na tkaniach sztucznych lub w przypadku obróbki podrukowej takich jak
nadbarwienie czy dekatyzacja - "over-dyeing" or "Stone Wash". 
Maksymalnie dodajemy 15%. 

TEXIPLAST ADDESANTE
kod 167836

Środek do zwiększania lepkości farby plastizolowej. 
Dodać produkt do farby, wymieszać zwracając uwagę, aby nie nagrzewać mieszaniny 
podczas dyspersji. 
TEXIPLAST ADDENSANTE nie działa od razu. Po wymieszaniu należy odczekać 
około 3 godzin, aby uzyskać żadana lepkość farby. 
Maksymalnie dodawać do 0,5%. 

TEXIPLAST STRETCH
kod 167838

Środek zwiększający elastyczność 
Zmniejsza lepkość farby bez wpływu na jej krycie; stosujemy ją szczególnie w druku 
na automatach karuzelowych. 
Maksymalna ilość dodawana: 10-15%. 

TEXPRI ANTIFOIL
kod 996279

Anti Foil Additive 
Pozwala na uzyskanie druku w kombinacji z folią Mytex. 
Stosować w różnych proporcjach od 10 do 15%. 
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UWAGA!WAŻNE WYTYCZNE

· 
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OSTRZEŻENIE 

Zawsze wykonaj wydruk testowy przed rozpoczęciem 
produkcji.
Kontroluj czy warunki są odpowiednie dla optymalnego 
wiązania farby. Domieszka dodatków może wymagać 
wyższej temperatury lub dłuższego czasu w procesie.

Niniejsza Karta Danych Technicznych  nie zastępuje Karty Charakterystyki ani 
Deklaracji Zgodności. Dokumenty te są dostępne na żądanie w dziale 
bezpieczeństwa produktów naszej firmy, pod następującym adresem 
e-mailowym: safety@kiian.it

Karta Danych Technicznych nie zwalnia drukarza od odpowiedzialności w 
odniesieniu do przepisów, specyfikacji oraz wymaganych certyfikatów 
gotowych produktów z naniesionymi nadrukami.

Informacje podane w niniejszej Karcie Charakterystyki Technicznej nie są 
kompletne, a każda osoba, używająca produktu do celów innych niż zalecane w 
tej Karcie, bez uprzedniego otrzymania pisemnego potwierdzenia przydatności 
produktu do zamierzonego celu, robi to na własne ryzyko.

Staramy się, by wszystkie porady udzielane na temat produktu były poprawne, 
nie mamy jednak wpływu ani na jakość, ani na stan podłoża, na którym 
przebiega proces drukowania, ani na wiele innych czynników wpływających na 
użytkowanie i zastosowanie produktu.

Dlatego też, dopóki pisemnie nie potwierdzimy zdatności użycia produktu do 
zamierzonego przez drukarza celu innego niż opisanego w tej Karcie, nie 
ponosimy odpowiedzialności za wydajność produktu, ani za jakiekolwiek straty 
lub szkody wynikające z użytkowania produktu.

Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą podlegać zmianom w świetle nowych 
doświadczeń oraz naszej polityki ciągłego rozwoju produktu.
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