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     GRUPA PRODUKTÓW  700 
      Seria 784 

      Farby  tampondrukowe/2-komponentowe/na tworzywa i metale  

 

 
 Seria 784 to bardzo dobrze kryjące, błyszczące i szybkoschnące 2-komponentowe farby tampondrukowe. Przeznaczone 

są do druku na tworzywach sztucznych i metalach. Bazę stanowią surowce o wysokiej odporności, które pozwalają na 

szeroki zakres stosowania, od prac technicznych po druk przemysłowy. Seria 784 to łatwy w stosowaniu system farb         

i dodatków, w którym poprzez specjalny dobór surowców uzyskano gwarancję, że zadrukowane elementy mogą być 

poddane warunkom zewnętrznym a dodatek specjalnego utwardzacza podnosi ich odporność chemiczną, mechaniczną, 

przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne. Możliwość wyboru pomiędzy kilkoma utwardzaczami pozwala na 

indywidualne dopasowywanie systemu do potrzeb odbiorców. 

 Ten nowoczesny system farb tampondrukowych można stosować we wszystkich typach tampondrukarek z systemem 

otwartym, zamkniętym czy też rotacyjnym. Ze względu na zjawisko magnetyzmu i problemy z nim związane występujące 

przy druku z systemem zamkniętym, zrezygnowano z surowców zawierających żelazo.  

 Właściwości reologiczne zostały dobrane tak, aby doskonała płynność farb umożliwiała drukowanie większych 

powierzchni a właściwości tiksotropowe gwarantowały wydruk drobnych napisów i cienkich linii. 

    

PODŁOŻE 

twarde PVC, PS, ABS, SAN, poliester (nie aktywowany), PC, PA, PMMA i inne twarde tworzywa 

stosowane jako powłoki oraz metale  

 

ZASTOSOWANIE 

tampondruk - prace techniczne druk przemysłowy   

 

WŁAŚCIWOŚCI 

matryca    raster 

suszenie    Jet/powietrze, opcjonalnie wygrzewanie w piecu- pyłosuchość w ciągu kilku minut 

dalsze procesy  zgodne z aplikacją 

 

MATERIAŁY POMOCNICZE  

rozcieńczalnik  seria 700-017 ilość  5 - 15% wagowo 

opóźniacz   seria 700-018 ilość  5 - 15% wagowo 

przyspieszacz   seria 700-041  ilość  5 - 15% wagowo 

utwardzacz    seria 700-HDA/-HDS  stos. na zewnątrz 25% wagowo 

 

UWAGI 

czas tężenia zależy od koloru i wynosi od 4-8 godzin, za wyjątkiem farb metalicznych, których czas   

tężenia jest znacznie krótszy. 

 

 

 
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. 


