
Farba gotowa do użycia.

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Dodanie TEXIPLAST ADDITIVO 554 pozwala zredukować lepkość

Dla uzyskania najlepszego krycia i jasności koloru podczas

drukowania, rekomenduje się dostosowanie położenie oraz nacisku

rakla, w celu uzyskania warstwy farby, która pozostaje na powi-

erzchni podłoża, nie penetrując w głąb tkaniny.Jakość pokrycia

zależy od rodzaju rysunku, gęstości sita (liczba th/ cm), rodzaju

rakla, siły nacisku i prędkości drukowania.Farba ta używana jest

jako podkład aby zmniejszyć wpływ podłoza poliestrowego. Po

wyschnieciu możliwy jest nadruk farbami z seri TEXIPLAST 7000

Utwardzanie musi się odbywać w piecu w temperaturze
140°C-150°C przez 3 minuty.

TEXIPLAST NO BLEEDING SZARY
Kod 165886

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

ź Doskonałe krycie na poliestrze i mieszankach poliestrowych

ź Szybkie schnięcie pośrednie (flash cure)

ź Doskonała drukowalność 

ź Bez ftalanów 
ź Podkład pod TEXIPLAST 7000

PRZYGOTOWANIE:

APLIKACJA:

SUSZENIE:
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TEXIPLAST

To seria farb termoplastycznych: jedynie prawidłowy proces 
wiązania pozwala na całkowite połączenie struktury farby, a 
więc uzyskanie oczekiwanego wyniku, zgodnego ze 
specyfikacją farby.

PROCES DRUKOWANIA 

· Z dala od światła słonecznego
· W zakresie temperatur 15 - 35°C

Powierzchniowe

· Poliester
· Poliestrowa miesznka

Podłoze może być kolorowe.

Siatka Th/cm Max: 43 Th/cm  (110 Th/cal) 

Emulsja 
· ZERO - INKS 200
· ZERO IN UNIVERSAL PLUS

Czyszczenie SCREENCLEAN ST

OPIS PRODUKTU
Plastizolowa farba do druku na tkaninach. 
Podkład szary dla poliestrowych tkanin.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Przeznaczona do druku bezpośredniego na tknainach.
Na odzieży gotowej do noszenia lub na arkuszach tkaniny.

Rakiel 
Kwadratowa krawędź
Twardość gumy 60-65sh

Suszenie 140 - 150 °C przez 3 minuty

Rozcieńczalnik
· Max 5% TEXIPLAST ADD.554
(VISCOREDUCER)

Opakowanie 5KG

Przechowywanie

Karta bezpieczeństwa Dostepne na żądanie



UWAGA!

Informacje podane w niniejszej Karcie Charakterystyki Technicznej nie są kom-
pletne, 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 prze-
biega 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.

WAŻNE WYTYCZNE

ź

ź

SPRZĘT DRUKUJĄCY
Przeznaczony dla maszyn automatycznych,
półautomatycznych i ręcznych. Sitodruk płaski
lub rolowy.

KARTA CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ

Epta Inks SpA - Via A. De Gasperim, 1 - 22070 Luisago (CO), Italy - Tel. +390319090111 - Fax +3903192005

Wyprodukowano przez:

s
t

r
o

n
a

 2
/

2

15.04.2015

Zawsze wykonaj test charakterystyki druku przed rozpoczę-
ciem produkcji.

Kontroluj czy warunki są odpowiednie dla optymalnego
wiązania farby. Domieszka dodatków może wymagać
wyższej temperatury lub dłuższego czasu w procesie. 

Farby plastizolowe nie są odporne na pranie chemiczne,
utlenianie i prasowanie.

Farby z serii TEXIPLAST NO BLEEDING GREY są wolne od
ftalenu.
Przed ich użyciem należy się upewnić, że rakle, rakle
zaciągające, siatki i pojemniki zostały wyczyszczone przed
ewentualnymi pozostałościami po innych farbach
plastizolowych. Unikniemy w ten sposób zanieczyszczeń,
pochodzących z innych serii farb.

ź

TEXIPLAST NO BLEEDING SZARY
Kod 165886

OSTRZEŻENIE
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:   info@hedpes.pl 
Karta Danych Technicznych nie zwalnia drukarza od odpowiedzialności w 
odniesieniu do przepisów, specyfikacji oraz wymaganych certyfikatów gotow-
ych produktów z naniesionymi nadrukami.
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