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Zakres u ycia 

Pod a 
Libra Print LIP  jest  odpowiednia  do  druku  na  
nast puj cych pod ach: 

• samoprzylepne folie PCV  
• twarde i mi kkie PCV 
• polistyren (PS) 
• ABS / SAN 
• szk o akrylowe (PMMA) 
• PETG 
• poliw glan (PC) 
• papier, tektura wielowarstwowa, karton 
• drewno 

Poniewa  wymienione materia y mog  si  
okaza  ró ne, nawet w obr bie tego samego 
rodzaju, wskazane jest wykonanie prób przed 

yciem do przewidzianego celu. 

Zastosowanie 
Libra Print LIP doskonale nadaje si  do produk-
cji  naklejek  z  PCV,  paneli  reklamowych,  wy-
wietlaczy, segregatorów, ok adek ksi ek, pa-

sków oraz wszelkiego rodzaju etykiet. 
Libra Print LIP nadaje si  do formowania pró -
niowego z wyj tkiem odcieni 4x9 

LIP mo na równie  nak ada  za pomoc  pisto-
letu natryskowego, ale niezb dne jest wyko-
nanie wst pnych prób. W celu unikni cia 
nieregularno ci powierzchni zalecamy przefil-
trowanie przed obróbk  rozcie czonej farby 
(sito 25 m). 

ciwo ci 
Druk farb  LIP jest prosty i atwy dzi ki bardzo 
dobremu  otwarciu  oczek  dla  kolorów  standar-
dowych i procesowych. 

 
LIP nadaje si  do druku r cznego, na maszynach 
pó automatycznych lub automatycznych.  
Farb  LIP mo na drukowa  z pr dko ci  do 1400 
nadruków/h (pojedynczy nadruk) 

ciwo ci przep ywu LIP zosta y dostosowane 
w taki sposób, e farba nie cieka przez siatk , 
gdy maszyna stoi lub pracuje razem w maszynach 
otwieraj cych k t.  

Stopie  po ysku 
Testy wykaza y nast puj cy poziom po ysku Li-
bra Print LIP (k t 60 °, siatka 120-34, bia a folia 
samoprzylepna). Warto  100 oznacza wysoki 
po ysk, natomiast warto  1 to g boki mat. 

Standardowe odcienie:  50-60 gloss units 
LIP 971 30-40 gloss units 
Lakier LIP 910:  70-80 gloss units 
4 kolory procesowe 25-35 gloss units 

Je li wymagany jest wy szy poziom po ysku, 
zalecamy polakierowanie Lakierem LIP 910. 

Stopie  krycia 
Odcienie kolorów LIP s  b yszcz ce i maj redni 
stopie  krycia. Aby zwi kszy  stopie  krycia 
farby  na  ciemnych  pod ach,  mo na  doda  do  
15% pasty OP 170. 

Przygotowanie farby 
Farba powinna by  dok adnie wymieszana przed 
drukowaniem. 

Suszenie 
Fizycznie szybko schn ca, w temp. pokojowej 
(20°C)  mo e by  nadrukowywana w ci gu 10-15 
min, w tunelu susz cym w temp. 50°C mo e by  
uk adana  w  stosach  ju  po  30-40  sek.  Pr dko  
suszenia  i  odporno  ulegaj  zmniejszeniu  o  ok.  
20% w przypadku nadruku.  
Przy wysokiej wydajno ci suszarki i dobrej wen-
tylacji, temperatur  suszenia mo na obni  do 
40 ° C, aby zmniejszy  odkszta cenie materia u.  

Farba sitodrukowa do samoprzylepnych folii 
PCV, twardego PCV, szk a akrylowego, polisty-
renu, ABS/SAN, mi kkiego PCV, poliw glanu, 
papieru, tektury wielowarstwowej, kartonu 

  b yszcz ca, o rednim stopniu krycia, szybko 
schn ca, o dobrej odporno ci mechanicznej,  
elastyczna, o s abym zapachu, bardzo dobrym 
otwarciu oczek,   do forowania pró niowego 
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Wspomniane  powy ej  czasy  mog  si  ró ni  w  
zale no ci od pod a, grubo ci warstwy farby, 
warunków suszenia i zastosowanych rodków 
pomocniczych.  Wyd ony czas suszenia jest 
konieczny,  je li  do  farby  zostanie  dodany  pla-
styfikator WM 1 

Odporno  na blakni cie  
W  zale no ci  od  koloru  w  farbach  Libra  Print 
LIP  s  stosowane  pigmenty  o  dobrej  do  dosko-
na ej odporno ci na blakni cie (Blue Wool Scale 
6-8). Wszystkie kolory podstawowe oraz kolory 
do  druku  procesowego  nadaj  si  do  u ytku  na  
zewn trz  do  2  lat,  o  w  odniesieniu  do  rodko-
woeuropejskiego klimatu. Warunkiem jest od-
powiednie i profesjonalne przetwarzanie 
jak równie  dodanie max. 50% lakieru lub bieli 
do standardowych odcieni. 

Pokrycie ca ej powierzchni lakierem LIP 910 
wyd y mo liwy czas ekspozycji na zewn trz 
do 3 lat. W krajach o wi kszym nas onecznieniu 
(pomi dzy 40. równole nikiem pó nocnym a 40 
równole nikiem po udniowym) odporno  na 
warunki zewn trzne spada. 

Odporno  mechaniczna  
Po  w ciwym  i  dok adnym  suszeniu  warstwa  
farby kolorów podstawowych wykazuje dosko-
na  przyczepno  oraz odporno  na cieranie, 
zadrapania i odporno  mechaniczn  oraz mo e 
by  równie  formowana pró niowo (nale y 
zachowa  ostro no  w przypadku kolorów 
procesowych!) 
Farba LIP wykazuje normaln  odporno  che-
miczn  na alkohol i inne zwyk e zmywacze (np. 
zmywacz do szyb) oraz benzyn  bezo owiow  
W przypadku zastosowa  wymagaj cych du ej 
odporno ci na rozpuszczalniki przy druku 
wielokolorowych (np. w przypadku naklejek 
dwustronnych) nie mo na stosowa  koloru 
LIP 922 Light Yellow,  (nawet w proporcjo-
nalnie ma ych  ilo ciach), ale nale y go zast -
pi  dopasowuj c pozosta e odcienie podsta-
wowe LIP bez LIP 922.  

Dla osi gni cia wy szej odporno ci na cieranie 
zalecane jest nadrukowanie warstwy ochronnej 
lakierem LIP 910. Dla osi gni cia wy szej od-
porno ci chemicznej zalecamy polakierowanie 
lakierem SR 910 lub odpowiednim lakierem UV 
 

Asortyment 
Kolory podstawowe  
920  Lemon 
922  Light Yellow 
924  Medium Yellow 
926  Orange 
930  Vermilion 
932  Scarlet Red 
934  Carmine Red 
936  Magenta 
940  Brown 
950  Violet 
952  Ultramarine Blue 
954  Medium Blue 
956  Brilliant Blue 
960  Blue Green 
962  Grass Green 
970  White 
971  White 
980  Black  

Kolory do druku procesowego 4-Colour  
429  Process Yellow 
439  Process Magenta 
459  Process Cyan 
489  Process Black 

Pozosta e produkty 
409  Transparent Base 
910  Overprint Varnish 
 
Biel LIP 971 charakteryzuje si  bardzo wysok  
elastyczno ci  przy  ni szym  stopniu  po ysku  i  
najlepiej nadaje si  do formowania pró niowego 
lub kszta towania. Podczas drukowania na foliach 
samoprzylepnych PCV wykazuje on mniejsz  
sk onno  do zwijania si  kraw dzi lub kurczenia 
ni  LIP 970. 

Kolory procesowe nie nadaj  si  do formowania 
pró niowego. 

Wszystkie odcienie mo na wzajemnie miesza . 
Nale y  unika  mieszania  z  innymi  typami  farb  
lub rodków pomocniczych w celu zachowania 
szczególnych cech charakterystycznych farby. 

Odcienie podstawowe zawarte s  w programie 
Marabu-ColorFormulator (MCF). Tworz  one 
baz  do obliczania indywidualnych receptur jak 
równie  kolorów  odnosz cych  si  do  systemów  
Pantone®, HKS®, RAL®. Wszystkie receptury 
zawarte s  w programie Marabu-Color Manager
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Kolory metaliczne 
Pigmenty metaliczne – pasty 
S 191  Silver  15-25% 
S 192  Rich Pale Gold  15-25% 
S 193  Rich Gold  15-25% 
S 291  High Gloss Silver  10-20% 
S 292  High Gloss Rich Pale Gold 10-20% 
S 293  High Gloss Rich Gold  10-20% 

Pigmenty metaliczne – proszki 
S 181  Aluminium  17% 
S 182  Rich Pale Gold  25% 
S 183  Rich Gold  25% 
S 184  Pale Gold  25% 
S 186  Copper  33% 
S 190  Aluminium, rub resistant  12,5% 
 
Powy sze pigmenty metaliczne nale y dodawa  
do LIP 910 w zalecanych ilo ciach, indywidual-
nie  dopasowuj c  do danego zastosowania.  Zale-
camy przygotowanie mieszaniny, która mo e 
by  zu yta  w  ci gu  maksymalnie  8  godzin,  po-
niewa  mieszanki pigmentów metalicznych 
zwykle nie mog  by  przechowywane.  

Ze wzgl du na ich struktur  chemiczn , czas 
przetwarzania mieszanin z Pale Gold S 184 i 
Copper  S  186  jest  nawet  zredukowany  do  4  
godzin.   

Ze wzgl du na mniejszy rozmiar pigmentów, z 
pastami metalicznymi mo na pracowa  z g st-
szymi siatkami jak 140-31 do 150-31.  

Ze wzgl du na wi kszy rozmiar pigmentu 
proszków metalicznych zalecamy stosowanie 
rzadszej siatki, takiej jak 100-40. 
Odcienie metaliczne s  nara one na zwi kszon  
such  abrazj , któr  mo na zredukowa  tylko 
przez polakierowanie.  

Kolory metaliczne s  przedstawione na karcie 
kolorów Marabu „Screen Printing Metallics” 

rodki pomocnicze 
UKV 2  rozcie czalnik, agodny  10-15% 
VP  opó niacz w pa cie  5-20% 
SA 1 Surface Additive 3-5% 
WM1  plastyfikator  2-5% 
ABM  baza matuj ca 1-20% 
MP  proszek matuj cy 1-4% 
ES  modyfikator druku 0.5-1% 
OP170 Opaquing Paste 0-15% 
PSV rozcie czalnik, szybki i agodny, resp. 
Spray thinner 
UR 3  zmywacz  (punkt zap onu 42°C) 
UR 4  zmywacz  (punkt zap onu 52°C) 
UR 5  zmywacz  (punkt zap onu 72°C) 
SV 5  opó niacz 
SV 10  opó niacz, wolny 

 
W celu dostosowania lepko ci farby nale y doda  
do farby rozcie czalnika. Dla wolnych sekwencji 
druku i drobnych motywów mo e by  konieczne 
dodanie do rozcie czalnika opó niacza. 
Do mieszaniny farby zawieraj cej opó niacz w 
celu dalszego rozcie czenia nale y dodawa  tylko 
rozcie czalnik  
Rozcie czalnik PSV nadaje si  do stosowania na 
polistyrenie lub innych tworzywach wra liwych 
na p kni cia napr eniowe.  

Dodatek Surface Additive SA 1 mo e zwi kszy  
odporno  na cieranie i inne napr enia mecha-
niczne (max.10%). 

Plastyfikator WM 1 jest zalecany, je li wymagana 
jest du a elastyczno  wydrukowanej warstwy 
farby. Jest to wa ne w przypadku cienkich pod o-
y  z  tendencj  do  zwijania  si ,  jak  równie  do  

zastosowa  polegaj cych na ci ciu lub wykrawa-
niu zadrukowanej powierzchni. Zastosowanie 
plastyfikatora WM 1 zmniejsza pr dko  susze-
nia. W przypadku produkcji dwustronnych na-
klejek u ycie WM 1 jest niezb dne. 

Stopie  po ysku mo na zmniejszy , dodaj c Mat-
ting Paste ABM lub Matting Powder MP, zmniej-
szaj c jednocze nie stopie  krycia. 

Modyfikator druku ES zawiera silikon i mo e by  
stosowany do usuwania problemów z p ynno ci  
farby  na  pod ach  krytycznych.  W  przypadku  
dodania nadmiernej ilo ci problemy si  zwi ksza-

, a przyczepno  mo e si  zmniejszy , szczegól-
nie w przypadku nadruku. Zastosowanie ES mo e 
zmniejszy  stopie  po ysku. 
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Dodaj c past  OP 170 mo na w znacz cy sposób 
poprawi  stopie  krycia kolorów bez znacz ce-
go wp ywu na odporno  chemiczn  i odpor-
no  na such  abrazj . OP 170 nie nadaje si  do 
kolorów bia ych i nie powinna by  stosowana 
do druków nara onych na dzia anie warunków 
zewn trznych przez wi cej ni  2 lata 
Do lakierowania natryskowego nale y zastoso-
wa  PSV (przez dodanie oko o 40%) po prze-
prowadzeniu wst pnych prób. 

Zmywacze UR 3 i UR 4 zalecane s  do manual-
nego czyszczenia narz dzi. 
Zmywacz  UR  5  jest  zalecany  do  r cznego  lub  
automatycznego czyszczenia narz dzi  

Parametry druku 

Mo na stosowa  wszystkie dost pne na rynku 
siatki poliestrowe (1:1 plain weave) i odporne na 
rozcie czalniki szablony 

Okres trwa ci 
Okres  trwa ci  farby  zale y  w  du ym  stopniu  
od jej sk adu/reaktywno ci oraz temperatury 
przechowywania. Dla farby w nieotwartym 
opakowaniu przechowywanej w ciemnym po-
mieszczeniu, w temp. 15-25 C wynosi 3,5 roku. 
W innych warunkach, szczególnie wy szej 
temperaturze przechowywania, okres trwa ci 
ulega skróceniu. W takich przypadkach nie 
obowi zuje gwarancja Marabu.  

Uwagi 
Nasze doradztwo techniczne zarówno ustne, 
pisemne czy te  wynikaj ce z przeprowadzo-
nych rzez nas prób, odpowiadaj  naszej aktual-
nej wiedzy o naszych produktach i ich sposobu 
ich wykorzystaniu. 
Nie stanowi gwarancji poszczególnych w ci-
wo ci produktów ani ich przydatno ci dla ka -
dego zastosowania.  
Ze wzgl du na rozmaite zachowanie u ytych do 
zadrukowania materia ów, nabywca jest zobo-
wi 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 konkret-
nego zastosowania jest wy czn  odpowiedzial-
no ci  nabywcy.  
Warto  ewentualnych roszcze , b dzie ograni-
czona do warto ci dostarczonych przez nas, a 

nabytych przez nabywc  produktów, w odniesie-
niu do szkód nie spowodowanych przez celowe 
lub ra ce zaniedbanie. 
 
Oznakowanie 
Dla farb Libra Print LIP  i  jej  rodków  pomocni-
czych, dost pne s  aktualne karty charakterystyk 
substancji zgodnie z  rozporz dzeniem WE 
1907/2006, informuj ce szczegó owo o wszyst-
kich istotnych danych dotycz cych bezpiecze -
stwa,  w tym o oznakowaniu zgodnie  z  rozporz -
dzeniem WE 1272/2008 (rozporz dzenie CLP). 
Takie dane dotycz ce zdrowia i bezpiecze stwa 
mo na równie  znale  na etykiecie.  

 


