
Farba systemowa sitodrukowa

matowa, o dobrej sile krycia, szybko 
schnąca, rozcieńczalna benzyną 
oczyszczoną

Maraplak  MM

do papieru, papy, kartonu,
płyt pilśniowych

Zakres użycia

Podłoże  –  papier offsetowy  i  papier  do  druku 
artystycznego, papa, karton, pianka polistyrenowa, płyty 
pilśniowe, drewno, wosk i stearyna.

Ponieważ wymienione materiały podczas drukowania i 
opracowywania  mogą się  okazać różne, nawet  jeśli  są 
tego samego gatunku, nieodzowne jest wykonanie prób 
przed użyciem do przewidzianego celu.

Zastosowanie

Maraplak  MM jest  nadzwyczajną  farbą  sitodrukową o 
wielostronnym  zastosowaniu  i  aksamitno-matowej 
powierzchni.  Szybkie  wysychanie  i  doskonałe 
właściwości  w druku sprawiają,  że nadaje się  ona nie 
tylko do wykorzystywania w reklamie wewnętrznej, ale 
również  do  tworzenia  plakatów  i  innych  prac 
graficznych.

Łagodne rozpuszczalniki i prawie całkowicie ulegające 
spaleniu  składniki  farby  pozwalają  na  stosowanie  do 
dekoracji świec ozdobnych. 

Właściwości

Suszenie

Fizycznie schnąca przy 20°C po 20-30 minutach gotowa 
jest  do  dalszego  drukowania  na  niej,  przy  50°C  w 
suszarce  przepływowej  -  po  60  sekundach.  Przy 
odpowiednim  dopływie  powietrza  temperatura  w 
suszarce w wielu przypadkach może zostać obniżona do 
40°C.

Podane czasy mogą być różne w zależności od materiału 
przeznaczonego do drukowania, grubości warstw farby, 
warunków  szuszenia  i  rodzaju  zastosowanego  środka 
pomocniczego.

Odporność
Do  produkcji  farby  Maraplak  MM  użyto  pigmentów  o 
wysokiej  odporności na  światło.  Przez mieszanie  z lakierem 
drukarskim,  masą przezroczystą   i  innymi  odcieniami, 
szczególnie przez rozjaśnianie bielą, znacznie zmniejsza 
się  odporność na  światło  i  wpływ warunków 
atmosferycznych.  

Wymagania

Po  odpowiednim  utwardzeniu  sucha  matowa  farba 
wykazuje  relatywnie  dobrą  odporność na  ścieranie  i 
doskonałą stabilność mechaniczną (doskonała do druku 
plakatów).

Przy  odpowiednim  podłożu  druk  wykonany  farbą 
Maraplak MM przez pewien czas może być wystawiony 
na  działanie  warunków  atmosferycznych.  Odporność 
odcieni podstawowych na ścieranie zależy od systemu w 
nieco  mniejszym  stopniu  niż  przy  innych  rodzajach 
sitodrukowych farb błyszczących.

Asortyment

Odcienie farb

porównaj z wachlarzem odcieni Maraplak MM

MM  020  cytrynowy* MM  055  ultramaryna
MM  021  średniożółty* MM  056  turkusowy
MM  022  żółtopomarańcz* MM  057  błękit brylantowy
MM  026  jasnożółty MM  058  ciemnoniebieski
MM  031  szkarłatny* MM  059  błękit królewski
MM  032  karminowy MM  064  żółtozielony*
MM  033  magenta MM  067  zieleń turkusowa*
MM  035  czerw. sygnałowa MM  068  zieleń brylantowa
MM  036  cynober* MM  070  biały
MM  037  purpurowy MM  073  czarny
MM  045  ciemnobrązowy MM  170  biel kryjąca

Od maja 1994 r. stosowane do produkcji tej farby pigmenty 
nie zawierają w swej strukturze chemicznej żadnych metali 
ciężkich,  zgodnie  z  normą  DIN  EN  71,  część 3, 
bezpieczeństwo  zabawek  -  migracja  określonych 
pierwiastków. Farba ta może być więc używana do druku 
na zabawkach.

Do kwietnia 1994 r. odcienie oznaczone gwiazdką zawierały 
pigment bleichromat - posiadają one na etykietach oznaczenie 
"enthalt  Bleichromat".  Te  odcienie nie  powinny  być 
stosowane do druku na zabawkach.

Z tych  21 podstawowych odcieni  można uzyskać następne 
przez mieszanie wg podanych systemów i receptur: Marabu 
System 21. RAL, HKS, itd



Maraplak  MM

Wszystkie  odcienie  można  ze  sobą  dowolnie  mieszać. 
Mieszanie z innymi gatunkami  farb jest niewskazane, aby 
Maraplak MM  nie straciła swoich specjalnych właściwości.

Maraplak MM jest zarejestrowana w zbiorze receptur Marabu-
mix EDV-Farbrezeptierung.

Środki dodatkowe

łącznik Bronz MM 902
baza transparentna MM 409
środek rozprowadzający ST 1

Bronzy (do wymieszania z łącznikiem Bronz MMB)

S 181 srebrny S 184 bladozłota
S 182 bogato bladozłoty S 186 miedź
S 183 bogatozłoty S 190 srebrny

(odporny na ścieranie)

Przy pracy z  Bronzami proszę zapoznać się  z naszym 
oddzielnym arkuszem "farby sitodrukowe – Bronzy ".

Środki pomocnicze

rozcieńczalnik MMV
opóźniacz SV 1
opóźniacz SV 9
zmywacz UR 3 lub benzyna  

oczyszczona

Aby  uzyskać odpowiednią  lepkość druku  wystarczy 
zazwyczaj dodać do farby 10 % rozcieńczalnika.

Aby opóźnić schnięcie przy powolnych seriach druku do 
rozcieńczalnika  należy  dodać część (np.  połowę) 
opóźniacza SV 1.

Dla  drukowania  szczególnie  precyzyjnych  linii  oraz 
przy użyciu  odcieni  fluorescencyjnych  można również 
dodać czystego opóźniacza SV 9.
Farba  rozcieńczona  przez  dodanie  opóźniacza  dalej 
rozcieńczana może być już wyłącznie rozcieńczalnikiem

Zaleca się wyczyszczenie siatki natychmiast po użyciu

Siatki i matryce

Można stosować wszystkie oferowane na rynku tkaniny.

Jako materiał na matryce wchodzą w rachubę wszystkie 
materiały odporne na rozpuszczalniki.

Oznakowanie

Dla  farb  rodzaju  Maraplak  MM  i  dla  ich  środków 
pomocniczych  i  dodatkowych  istnieją  aktualne  karty 
zawierające  wszystkie  dane  dot.  bezpieczeństwa, 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  o  materiałach 
niebezpiecznych,  wg  wytycznych  Wspólnoty 
Europejskiej 91/155, informujące m. in. o oznakowaniu 
materiałów niebezpiecznych.

Oznakowanie zamieszczone jest też na etykiecie.

Farba posiada punkt zapalny przy temp. powyżej 21°C. 
Zgodnie  z  regulaminem,  rozdz.  4  Zarządzenia  o 
cieczach  łatwopalnych  z dn.  03.05.82  instrukcje VbF 
nie znajdują tu zastosowania.

Uwagi

Powyższe dane zostały sporządzone w najlepszej wiedzy 
i  wierze,  jednak  nie  wynikają  z  tego  żadne 
zobowiązania.  Z  powodu  rozmaitego  zachowania 
użytych  do  zadrukowania  materiałów  nasze  farby 
opatrzone  są  wyraźnym  zastrzeżeniem,  że  przed 
drukowaniem  powinna  zostać wypróbowana  ich 
przydatność do  przewidywanego  zastosowania,  z 
uwzględnieniem stawianych wymagań jak materiał czy 
warunki druku.
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