Technical Data Sheet

Libra Matt LIM
Farba sitodrukowa rozcie czalnikowa

matowa, kryj ca, o s abym zapachu

na twarde i mi kkie PCV, samoprzylepne folie PCV,

odporna na warunki pogodowe,

polistyren, szk o akrylowe i poliw glan

odpowiednia do zgrzewania

Marabu

Vers.05
05.11.2015

Zakres u ycia
Pod

Suszenie

a

Libra Matt LIM jest rozpuszczalnikow
farb
sitodrukow przeznaczon do druku na
twardym PCV
samoprzylepnych foliach PCV
mi kkim PCV
polistyrenie (PS)
szkle akrylowym (PMMA)
poliw glanie
powlekanych foliach poliestrowych
syntetycznych i powlekanych ywic papierze,
korku i kartonach
Poniewa wszystkie wymienione powy ej pod a
mog si ró ni nawet w obr bie tego samego gatunku,
konieczne jest wykonanie prób przed u yciem do
przewidzianego celu
Zastosowanie
Libra Matt LIM jest uniwersaln matow farb
odpowiednia do druku na pod ach gdzie wymagany
jest szczególne wysoki stopie krycia, elastyczno lub
odporno na plastyfikatory, np.:
wagi, panele i wy wietlacze
dwustronne naklejki jako warstwa po rednia
drukowanie, nak adanie wa kiem, natryskiwanie
plandek z PCV
wt aczania w akryl
W przypadku plandek samochodowych zalecamy
stosowanie farby Mara Plan PL
Farba LIM mo e by równie nak adana pistoletem
natryskowym ale konieczne jest przeprowadzenie
wst pnych testów. Aby unikn
nierówno ci
powierzchni zalecamy przefiltrowanie rozcie czonej
farby (sito 25 µm) przed drukiem.

ciwo ci
Dostosowanie farby
Farb nale y dok adnie wymiesza przed drukiem jak
równie w czasie produkcji je li jest to konieczne.

DSL s.c. ul. Sprzeczn a

Fizycznie szybko schn ca, w temp. 20°C w ci gu 20-30
min. gotowa do ponownego druku, w temp. 50°C w
tunelu susz cym po 30 – 40 sek. gotowa do uk adania w
stosy.
Wspomniane czasy mog si ró ni w zale no ci od
pod a, grubo ci warstwy farby, warunków suszenia i
ytych rodków pomocniczych.
W przypadku ponownego zadruku niezb dne jest
przed enie czasu suszenia
Odporno

na blakni cie

W przypadku u ytkowania w warunkach zewn trznych
matowe kolory wykazuj mniejsz stabilno ni kolory
yszcz ce.
We wszystkich kolorach farb Libra Matt LIM s
stosowane pigmenty o doskona ej odporno ci na
blakni cie. Wszystkie podstawowe kolory nadaj si dla
zastosowa zewn trznych do dwóch lat, pod warunkiem
umieszczenia pionowo i w odniesieniu do klimatu
rodkowoeuropejskiego.
Kolory mieszane zawieraj ce >30% bazy transparentnej
LIM 409 lub lakieru LIM 910 jak równie kolory
mieszane z biel maj obni on odporno na blakni cie i
warunki pogodowe. Odporno na blakni cie zmniejsza
si
równie
w przypadku zmniejszenia g sto ci
nadrukowanej warstwy farby, dlatego te w przypadku
zastosowa zewn trznych zalecamy druk siatk 77-55
Odporno
Po w ciwym i dok adnym wysuszeniu warstwa farby
jest gotowa do uk adania w stosy, odporna na warunki
pogodowe i nadaje si do zgrzewania. Uwaga: kolory
czarne 980 i 180 nie nadaj si do zgrzewania. Ze
wzgl du na sk ad chemiczny kolory podstawowe maj
mniejsz odporno
na cieranie ni kolory farb
yszcz cych.
Dla uzyskanie maksymalnej odporno ci na cieranie
konieczne jest powlekanie lakierem LIM 910.
Stosowane pigmenty s odporne na rozcie czalniki i
plastyfikatory.
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Asortyment

Metallics – Kolory metaliczne

Kolory podstawowe – System Maracolor

Pigmenty w pa cie

920
922
924
926
930
932
934
936
940
950
952
954
956
960
962
970
980

S 291
S 292
S 293

Lemon
Light Yellow
Medium Yellow
Orange
Vermilion
Scarlet Red
Carmine Red
Magenta
Brown
Violet
Ultramarine Blue
Medium Blue
Brilliant Blue
Blue Green
Grass Green
White
Black

S 181 Aluminium
S 182 Rich Pale Gold
S 183 Rich Gold
S 184 Pale Gold
S 186 Copper
S 190 Aluminium (odporne na cieranie)

17%
25%
25%
25%
25%
25%

Powy sze pigmenty nale y dodawa do LIM 910 z
zalecanych ilo ciach, które mo na modyfikowa w
zale no ci od wymaga aplikacji. Mieszaniny pigmentów
metalicznych nie mog by przechowywane, dlatego
zalecamy przygotowanie mieszanki, która mo e by
zu yta w ci gu maksymalnie 8 godz. Ze wzgl du na ich
chemiczn struktur czas przydatno ci do u ycia
mieszanin z proszkami Pale Gold S 184 i Copper S 186
jest skrócony do 4 godz.

Opaque White
Opaque Black

Dalsze produkty
182
409
570
910

10-20%
10-20%
10-20%

Pigmenty metaliczne - proszki

Kolory kryj ce
170
180

High Gloss Silver
High Gloss Rich Pale Gold
High Gloss Rich Gold

Marabu

Block-out Silver
Transparent Base
Offset Baseprint Transparent White
Overprint Varnish

LIM 170 High Opaque White mo e by u yty do druku
pola na podpis na kartach
LIM 182 Block-out Silver jest odpowiedni do druku
naklejek dwustronnych
Wszystkie kolory podstawowe mo na ze sob miesza .
Nale y unika mieszania z innymi typami farb aby
utrzyma specyficzne w ciwo ci farby Libra Matt
LIM nie powinna by mieszana z innymi typami farb,
aby nie utraci a swoich specjalnych w ciwo ci.
Wszystkie kolory podstawowe s zawarte w programie
Marabu ColorFormulator (MCF). Tworz one baz dla
kalkulacji receptur indywidualnych kolorów, jak
równie
kolorów
z
popularnych
systemów
PANTONE®, HKS® i RAL®. Wszystkie receptury
przechowywane s
w programie Marabu-Color
Manager.

Ze wzgl du na wysok zawarto pigmentów FX
170 Opaque White nie mo e by laminowana.
Libra Matt LIM 170 mo e by u yta do nadruku
paska na podpis.

Ze wzgl du na mniejszy rozmiar pigmentów past
metalicznych, zalecamy korzystanie z g stszych siatek
jak 140-34 do 150-31
Ze wzgl du na wi kszy rozmiar pigmentów proszków
metalicznych, zalecamy korzystanie z rzadszych siatek
takich jak 100-40
Odcienie wykonane z proszków metalicznych s zawsze
przedmiotem zwi kszonej suchej abrazji, która mo e
zosta ograniczona jedynie przez polakierowanie.
Kolory metaliczne s przedstawione na karcie kolorów
Marabu „Screen Printing Metallics”.

rodki pomocnicze
UKV 2
SV 1
SV 9
VP
WM 1
ES
UR 3
UR 4
UR 5
7037

Rozcie czalnik
Opó niacz
Opó niacz, wolny
Opó niacz w pa cie
Plastyfikator
Modyfikator druku
Zmywacz (punkt zap onu 42°C)
Zmywacz (punkt zap onu 52°C)
Zmywacz (punkt zap onu 72°C)
Spray Thinner

10-20%
10-20%
10-20%
10-20%
2-5%
0-1%

W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji nale y
doda do farby rozcie czalnik. Dla wolnych serii druku
oraz druku delikatnych motywów mo e by konieczne
dodanie opó niacza do rozcie czalnika. Dla dalszego
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rozcie czenia farby zawieraj cej ju opó niacz nale y
ywa wy cznie rozcie czalnik.
Plastyfikator WM 1 jest zalecany w przypadku gdy
wymagana jest wysoka elastyczno
nadrukowanej
warstwy farby. Jest to wa ne w przypadku cienkich
pod y z naturaln tendencj do rolowania jak
równie dla zastosowa zwi zanych z ci ciem lub
sztancowaniem zadrukowanej powierzchni. Stosowanie
plastyfikatora WM 1 redukuje szybko schni cia.
Do produkcji naklejek dwustronnych u ycie WM 1 jest
niezb dne.
Modyfikator druku ES zawiera silikon i mo e by
stosowany w celu usuni cia problemów z p ynno ci na
pod ach krytycznych. W przypadku dodania
nadmiernej ilo ci zwi kszaj si problemy z p ynno ci ,
a przyczepno mo e si zmniejszy , szczególnie w
przypadku nadruku. Zastosowanie ES mo e redukowa
stopie po ysku
Zmywacze UR 3 i UR 4 s zalecane do r cznego
czyszczenia sprz tu roboczego.
Zmywacz UR 5 jest zalecany do czyszczenia r cznego i
automatycznego.
W przypadku nanoszenia pistoletem natryskowym
powinien by zastosowany szybki rozcie czalnik 7037
(na elementach wra liwych na p kni cia napr eniowe
konieczne jest wykonanie wcze niejszych prób)

Parametry druku
Mo na stosowa wszystkie dost pne rodzaje siatek i
odporne na rozcie czalniki emulsje.

Uwagi

Marabu

Nasze doradztwo techniczne zarówno ustne, pisemne czy
te wynikaj ce z przeprowadzonych rzez nas prób,
odpowiada naszej aktualnej wiedzy o naszych
produktach i sposobie ich wykorzystania. Nie stanowi
gwarancji poszczególnych w ciwo ci produktów ani
ich przydatno ci dla ka dego zastosowania. Ze wzgl du
na rozmaite zachowanie u ytych do zadrukowania
materia ów,
nabywca
jest
zobowi zany
do
przeprowadzenia w asnych testów z zakupionymi
produktami w celu potwierdzenia ich przydatno ci do
przewidywanego celu lub procesu. Wybór i testowanie
farb dla konkretnego zastosowania jest wy czn
odpowiedzialno ci nabywcy.
Warto ewentualnych roszcze , b dzie ograniczona do
warto ci dostarczonych przez nas, a nabytych przez
nabywc produktów, w odniesieniu do szkód, które nie
zosta y spowodowane przez celowe dzia anie lub ra ce
zaniedbanie

Oznakowanie
Dla farb Libra Matt LIM i jej rodków dodatkowych
istniej aktualne karty charakterystyk, zgodne z
Rozporz dzeniem
WE
1907/2006,
informuj ce
szczegó owo o wszystkich istotnych danych dotycz cych
bezpiecze stwa, w tym oznakowania, zgodnie z
obecnymi przepisami EWG wraz z wymaganiami
dotycz cymi etykietowania, bezpiecze stwa i higieny
pracy. Takie informacje dotycz ce zdrowia i
bezpiecze stwa znajduj si te na etykiecie.

Shelf life
Czas przydatno ci do u ycia w du ym stopniu zale y od
formu y/reaktywno ci systemu farb oraz od warunków
przechowywania. W nie otwartych opakowaniach pod
warunkiem
przechowywania
w
ciemnym
pomieszczeniu w temp. 15-25°C wynosi on:
2 lata dla LIM 180 i LIM 182
3 lata dla pozosta ych kolorów LIM
W przypadku innych warunków, a w szczególno ci
wy szej
temperatury
przechowywania,
czas
przydatno ci do u ycia ulega skróceniu. W takich
przypadkach gwarancja udzielona przez Marabu
wygasa.
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