Charakterystyka:
HYDRO-T to łatwa w użyciu wodna farba do sitodruku. Pozwala na otrzymanie wydruków miękkich w dotyku, o żywej i trwałej kolorystyce.
Farba ta jest stabilna na sicie i nie podsycha podczas drukowania. Można ją łatwo zmywać wodą.
Zastosowanie:
Jasne podłoża tekstylne typu: bawełna, bawełna z domieszkami, poliestry, inne tkaniny syntetyczne, włóknina wigofilowa, papier, karton,
tektura, drewno itp.. Idealna do produkcji torebek papierowych oraz tekturowych opakowań zbiorczych.
Do druku na ciemnych podłożach wymagane są farby kryjące z serii HYDRO-K
Kolorystyka obu serii jest podobna i są także wzajemnie mieszalne.
Siatki/Szablony:
Poliestrowe 43.80-100.40 (tekstylia), 90.40-120.34 (papiery/tektura).
Emulsje wodoodporne lub uniwersalne (w tym wypadku zalecamy doświetlanie strony raklowej).
Suszenie/utrwalanie:
Dla zapewnienia właściwej odporności na pranie mokre, wydruki powinny być suszone na gorąco (najlepiej w tunelu) lub katalizowane na
zimno dodatkiem HYDRO-FIX .
Druk na podłożach papierowych i tekturze nie wymaga wygrzewania ani katalizowania na zimno.
Zalecane parametry utrwalania tekstyliów: 3-5 minut w 150OC, lub na zimno stosując 2-3% dodatku HYDRO-FIX.
Inne zastosowania:
Ręczne malowanie na tkaninach lub jako akwarele na podłożach papierowych.
Kolory specjalne/kryjące/metaliczne/:
Na życzenie wykonujemy każdy kolor - według podanego numeru lub na podstawie dostarczonego wzorca. Minimalna ilość: 1 kg.
W tym przypadku - w celu odtworzenia warunków druku w naszym laboratorium - konieczne może być podanie gęstości siatki, koloru
podłoża, jego rodzaju itp.
Farby kryjące i o efektach specjalnych - patrz odpowiednie ulotki informacyjne.
Opakowania:
Pojemniki 1 i 10L litrowe (patrz wykaz kolorów poniżej).
Dodatki:
BAZA TRANSPARENTNA - pojemniki 1, 10 oraz 30 litrów (beczki zwrotne)
BAZA KRYJĄCA (delikatnie zwiększa krycie) - pojemnik 1 l.
HYDRO-FIX (utrwala na zimno, poprawia odporność na pranie i przyczepność do syntetyków) - butelka 100 ml
KATALIZATOR H3 (poprawia przyczepność do trudnych tkanin syntetycznych) - butelka 100 ml
OPÓŹNIACZ (zalecany przy druk detali przez siatkę 120) - butelka 1 litr
MLECZKO ZAGĘSZCZAJĄCE - butelka 100 ml
ZMYWACZ 99801 (do zaschniętych farb wodnych) - butelka 1 litr
Trwałość:
Pojemniki przechowywać w chłodnym miejscu, unikając mrozu. Minimalna trwałość farb w zamkniętych opakowaniach wynosi 1 rok.
Bezpieczne użytkowanie:
Nasze farby nie zawierają lotnych rozpuszczalników organicznych, węglowodorów aromatycznych, ftalanów, metali ciężkich ani żadnych
innych szkodliwych substancji. Jako rozcieńczalnik stosuje się w razie potrzeby zwykłą wodę.
Wszelkie niezbędne informacje na temat bezpieczeństwa użytkowania zawarte są w Karcie Charakterystyki, dostępnej na życzenie.

