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GRUPA PRODUKTÓW  700 

  Seria 747 

Farba tampondrukowa / UV  

 

  
Seria 747 to wysoce odporna na chemikalia, i ścieranie farba tampondrukowa. Seria 747 bardzo dobrze nadaje się do 

drukowania na różnorodnych podłożach z tworzyw sztucznych, i materiałów powlekanych.  

Produkt spełnia także europejskie i amerykańskie normy bezpieczeństwa zabawek, a także posiada certyfikat dla klasy 

zastosowań medycznych VI klasy. 

 
PODŁOŻE 

Stworzone właściwości farby nadają się bez problemu do szerokiego wachlarza tworzyw: włączając 

aktywowany polipropylen, twarde PCV, ABS, SAN, PMMA, Duroplasty, powierzchnie lakierowane. 

Modyfikacje jakim poddaje się materiał polipropylenowy, stwarza konieczność przeprowadzenia 

testów z każdym podłożem przed rozpoczęciem produkcji. 

 

ZASTOSOWANIE 

Możliwości zastosowań są bardzo szerokie począwszy od dekoracji, przyborów higienicznych,  

aparatury elektronicznej, urządzeń medycznych. Seria 747 posiada wysoką odpornością 

mechaniczną, łącząc w sobie szybkość schnięcia dzięki technologii UV i odporność farb dwu 

komponentowych. 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

Ta nowoczesna farba nadaje się do użytku w otwartym i zamkniętym systemie kałamarza.  

Seria 747 jest wolna od substancji NVP (N-vinyl-2-pyrrolidone) jak również HDDA, TPGDA i TMPTA. 

Jednakże użytkownik powinien używać odpowiednich środków bezpieczeństwa.  

Z farbą kompatybilna jest standardowa chemia, lecz szczególnie rekomendowana to 700-020. 

Do wolniejszego druku rozcieńczalniki 700-019 lub 700-017. Dodatki te gwarantują optymalne 

rozpływanie i przenoszenie farby, oraz jej odpowiednie schnięcie. 

Nie ma konieczności używania opóźniacza 

 

MATERIAŁY POMOCNICZE  

rozcieńczalnik  seria 700-017 ilość  15% - 20% wagowo 

przyspieszacz   seria 700-019 ilość  15% - 20% wagowo 

szybki przyspieszacz seria 700-020 ilość 15% - 20% wagowo 

      

UWAGI 

przed użyciem dobrze wymieszać 

 
Printcolor Screen AG gwarantuje jakość produktów, nie może jednak zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli na 

 indywidualnym sposobem użytkowania. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona wyłącznie do farby lub lakieru. Jakość 

podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać zmianom, dlatego powyższe informacje podajemy  w dobrej wierze, w oparciu 

o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenia. Dotyczy to również naszej pomocy technicznej. Gdy farby lub lakiery 

używane są na nowym podłożu lub zmieniany jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem 

produkcji w celu uzyskania pożądanych rezultatów. Decydując się na wprowadzenie do produkcji produktu bez uprzednich 

testów, robicie to Państwo na własną odpowiedzialność. 


