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TEXYLON STICK
Kod  A31159865001 

OPIS PRODUKTU
Poliuretanowy klej na bazie rozpuszczalników 

PRZYGOTOWANIE
Przed uzyciem dokladnie wymieszac, jesli to konieczne 
rozcienczyc zgodnie z potrzebami drukowania. 

WLASCIWOSCI TECHNICZNE 
Wydajnosc produktu drukowanego siatka 43 wl/cm to okolo
18-20 m2/Kg. Te dane to wskazowka poniewaz wydajnosc 
zalezy rozcienczenia, rodzaju podloza i wyposazenia 
drukarskiego.  

ZASTOSOWANIE
Klej do transferów farb rozpuszczalnikowych. 

OGOLNE CECHY

• Dobra elastycznosc 

• Po transferze druk odporny na pranie 

• Mozliwy jest transfer w srednich

temperaturach  

PROCES 

Podloza 
100% bawelna i mieszanki bawe�Bny 
z syntetykami, tkaniny elastyczne.
Biale i barwione. 

Siatka wl/cm          Maksymalnie 43 

Emulsja                • ZERO - IN SV PLUS VIOLA 
• ZERO - IN SRV 

Rakiel Prostokatny 
Twardosc 60 - 65 Shores 

Suszenie 100 - 110°C przez 90 sekund 

Rozpuszczalniki 
DILUENTE 90.924 
DILUENTE 90.918 LENTO 

Czyszczenie SOLVENTE LAVAGGIO LQ 90.920 

Przechowywanie w oryginalnym, szczelnym opakowaniu  
produkt ma zywotno�[��  2 lata 

Pakowanie 1 Kg 

Karty charakt.           Na zyczenie 

WAZNE UWAGI
Te informacje zawarte w niniejszej karcie nie sa wyczerpujace i kazdy 
uzytkownik tego produktu uzywajacy go w celach innych niz wskazane w 
tej karcie bez pisemnego zobowiazania producenta o mozliwosci takiego 
innego zastosowania czyni to na wlasne ryzyko. Pomimo, ze staramy sie 
o to, by wszystkie informacje zawate w karcie byly pelne i prawidlowe, 
nie mamy pelnej kontroli nad przebiegiem procesu - ani nad warunkami 
ani innymi czynnikami wplywajacymi na produkt i na proces stosowania.
Dlatego dopóki producent na pismie nie wyrazi zgody na zastosowania      
niestandardowe nie bierze on odpowiedzialnosci na to cokolwiek i 
jakkolwiek wydarzy sie podczas stosowania produktu ani za jakiekolwiek 
straty wynikle z takiego uzycia produktu.  
Te informacje w karcie sa modyfikowane co pewien z uwagi na nasze 
doswiadczenie, badania i polityke rozwoju i stalego ulepszania produktu.

INSTRUKCJE SPECJALNE 
• Zawsze przeprowadz testy zanim przyst��pisz do     

zasadniczej produkcji 
• Powyzsze informacje to rezultat naszej wiedzy i doswiad-

czenia; nie jest to ani zapewnienie, ani gwarancja. 
• Ten klej nie jest odporny na pranie chemiczne ani 

wybielanie. 


