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Farby do druku na blasze
na spoiwach poliestrowych
Farby do druku na blasze na spoiwach poliestrowych wykazuj niewielka tendencj do ó kni cia i mog
by stosowane zarówno w technice offsetu konwencjonalnego jak i suchego. Zalecane warunki schni cia
farby to 10–15 minut w temperaturze 170-180°C.
Moliwe jest drukowanie metod mokro na mokro.
W przypadku lakierowania metod mokro na mokro lakierem pow okowym, naley zawsze sprawdzi
zdolno przyjmowania i wi zania lakieru.
Farby tego typu s szczególnie przydatne do zadrukowywania lakierów podk adowych utwardzanych
kwasowo.
W wypadku farb tego typu nie wyst puje zjawisko dodatkowego utwardzania (przesuszenia) i p kania
warstwy lakieru podk adowego wraz z farb . Dlatego te po wyt aczaniu i kocowej sterylizacji nie
wyst puje zjawisko odpryskiwania warstwy farby i lakieru, nawet w miejscach najwi kszego odkszta cenia
blachy.
Na wa kach farbowych pokrytych gum o standardowej jakoci, a take na obci gach gumowych moe
dochodzi do podsychania farby, szczególnie na pocz tku drukowania lub przy d uszych postojach
maszyny. Problem ten mona usun
przez dodanie do farby 2-3% pasty rozcieczaj cej
Verdünnungspaste 10 T 9998 i natarcie ni równie, po uprzednim umyciu, obci gów gumowych.
Jako dodatek do roztworu zwilaj cego zalecamy 2% HYDROFIX-B 8013 39 w po czeniu z 5-8%
izopropanolu przy alkoholowych zespo ach zwilaj cych.

Obowi zkowe oznaczenia ostrzegawcze
Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych - nie dotyczy
Zgodnie z przepisami o cieczach atwopalnych - nie dotyczy
Pozosta e informacje zawiera karta charakterystyki preparatu

Opakowania
Puszka o poj. 2,5 kg pakowana próniowo
Puszka o poj. 4 kg pakowana próniowo (biel kryj ca)
UWAGA
Podczas procesu sterylizacji lakiery pow okowe, szczególnie w po czeniu z farb bia kryj c i farbami poliestrowymi
kolorowymi z duym udzia em bieli kryj cej, wykazuj wi ksz tendencj do przyjmowania wody. Z tego powodu moe
wyst powa efekt zmatowienia i niewystarczaj cej przyczepnoci warstwy lakieru do wyschni tej warstwy bia ej farby
poliestrowej. Dlatego te bezwzgl dnie naley przeprowadzi próby w konkretnych warunkach technologicznych

Dalsze informacje i porady mona uzyska pod internetowym adresem: www.mhp.com.pl
Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spe nia tylko funkcj informacyjn i
doradcz . Z tego wzgl du nie moe by podstaw do roszcze prawnych. Zastrzeone s zmiany wynikaj ce z post pu technicznego.

10.2.11

