
1 - TEKSTILNE BARVE

LASTNOSTI

UPORABA

SHARNJEVANJE IN TOKSIKOLOGIJA

 - Videz: satin
 - Vonj: zelo malo
 - Povprečna gostota: 1,25
 - Reologija: tiksotropna barva
 - Temperatura infra-rdečega tunela:     2 min. na 150 - 160°C

  priporočilo: temperatura se uravanava glede na uporabljen material (testirajte tiskanje
  z ozirom na predpisano pranje oblačila)

 - Opaciteta: odlična
 - Poraba barve: 20 m²/l  z mrežico 48 -70 mesh
 - Odpornost na pranje: dobra
 - Likanje: na spodnji strani
 - Plastifying thinner (razredčilo):

 • diluent accelerator (pospeševalec) 7158 (ustreza standardu OEKOTEX)
 • diluent retarder (upočanjevalec) XD 835 (ne ustreza standardu OEKOTEX)

 - Čistila: 2881, 2899, NS-81, NS-91 and NS-99
 - Rok uporabe: označeno na etiketi
 - možnost mešanja barv: da

Hitro flash sušenje plastisol barv za tisk tektila. Direktno tiskanje in tiskanje s transferjem.

FLASHCOLOR

Barve FLASHCOLOR se tiskajo na sitih oslojenih z emulzijami Diazo S  
(19 S, 149 S) ali Diazo - Photopolymer (UST, 200S) ali Graph   i c HU, 
Textil HT, Textil PV solutions...

Gostota in ostale karakteristike mrežice se izbere glede na naročilo, ki se izvaja. 

Barve FLASHCOLOR se lahko uporabljajo na dva načina:

 - direktno tiskanje:

Za večbarvno tiskanje priporočamo flashing-sušenje med vsako barvo.

Po primernem postopku segrevanja je tiskanec na sobni temperaturi  
suh na dotik in fleksibilen.

Čas flashing-sušenja in polimerizacije je odvisen od sledečih
faktorjev:

 • tip barve, odtenek in debelina nanosa barve

 • tiskanec, lastnost-vrsta in barva

 • uporabljena oprema in delovno okolje.

Kadar želite minimalen čas flashing-sušenja, potem predlagamo 
uporabo barve flash cure white.

Sušenje je odvisno od: filma debeline nanosa barve (celotna debe-  
lina filma barve mora doseči primerno temperaturo), materiala,
časa sušenja, odtenka barve (ekstremen primer bela na črni tkani-
ni) in sestave tkanine.

Opombe: Kadar se tiska z barvami FLASHCOLOR na krhek tekstil  
na tempretauri 150-160°C, potem se lahko doda ktalizator XD 150 
(doda se 5% od teže barve ). S tem se utegne temperatura poli- 
merizacije zmanjšati za 10 -20°C. V tem primeru (mešanje barve 
s katlizatorjem) je barva uporabna okrog 8 ur.

Katalizator XD 150 se uporablja ali za zagotovitev popolnega suše-
nja debelih nanosov ali pa v primeru temperaturno občutljivih niti  
oziroma za ojačanje polimerizacije zlatih in srebrnih barv.

Pred uporabo barve dobro premešajte. Uporabljajte samo originalne dodatke.

 - tiskanje s transferjem (glej stran 9)

Barve FLASHCOLOR ustrezajo standardu EN 71-3. 

Pred začetkom produkcije vam priporočamo, da preverite ustreznost barv in odpornost na tekstilu tako, da operete končni artikel po specifikacijah
označenih na etiketi artikla. 
Pri debelejših nanosih barve ali pri materialih z majhno temperaturno obstojnostjo lahko uporabite katalizator XD 150. Pri vioskih temperaturah
pranja z močnimi čistili, lahko pride do razbarvanja nekaterih barv.
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