Technical Data Sheet

Mara® Plan PL
Specjalna farba do plandek i mi kkiego PCV

o satynowym po ysku, wysokim stopniu krycia,

Marabu

szybko schn ca, odporna na warunki pogodowe,
do nak adania równie wa kiem czy pistoletem
Vers.03
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Zakres u ycia
Pod

a

Mara® Plan PL jest odpowiednia do druku na
plandekach PCV i podobnych pod ach.
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
Mara® Plan PL jest farb , która mo e by nak adana
wa kiem lub pistoletem natryskowym w aplikacjach
jedno lub wielokolorowych na mi kkich plandekach
PCV.
Dobr przyczepno i elastyczno mo na osi gn pod
warunkiem, e warstwa farby jest odpowiednio
nak adana. Dzi ki tym w ciwo ciom farba mo e by
nak adana wa kami Moltopren, szczotkami lub
pistoletem natryskowym. Pomimo niskiej lepko ci farba
Mara® Plan PL jest gotowa do druku sitodrukowego.

ciwo ci
Dostosowanie farby
Farb Mara® Plan PL nale y dok adnie wymiesza
przed drukiem jak równie w czasie produkcji je li jest
to konieczne.
W celu ochrony farby w otwartych pojemnikach przed
nadmiernym wysychaniem, powierzchni farby mo na
ostro nie pokry warstw rozcie czalnika, który
pó niej mo e by wymieszany z farb przed drukiem
(rolk lub pistoletem)
Suszenie
Fizycznie szybko schn ca; po 15-20 min. Suszenia w
temp. 20°C mo na nak ada
kolejn
warstw .
Wspomniane czasy mog si ró ni w zale no ci od
pod a, grubo ci warstwy farby, warunków suszenia i
ytych rodków pomocniczych. Po odpowiednim
czasie suszenia zalecamy zastosowanie proszku antiblock-powder jako rodka oddzielaj cego.

Odporno na blakni cie
W farbach Mara® Plan PL stosowane s pigmenty o
dobrej odporno ci na blakni cie. W zale no ci od
proporcji mieszania odcienie mieszane z biel
najprawdopodobniej b
wykazywa
zmniejszon
odporno na blakni cie i warunki pogodowe. Stosowane
pigmenty s odporne na plastyfikatory i rozcie czalniki.
Odporno
Po w ciwym i dok adnym suszeniu warstwa farby
wykazuje doskona stabilno powierzchni i odporno
na warunki pogodowe. W czasie suszenia nale y chroni
wydruki Mara® Plan PL przed naciskiem (nie sk adowa
w stosach) i/lub wysok temperatur .

Asortyment
Kolory podstawowe
021
022
026
033
035
036
045
055
058
067
068
970
980

Medium Yellow
Yellow Orange
Light Yellow
Magenta
Bright Red
Vermilion
Dark Brown
Ultramarine Blue
Deep Blue
Grass Green
Brilliant Green
White
Black

Kolory kryj ce
170

Opaque White

Kolory metaliczne gotowe do druku
191 Silver
193 Rich Gold
Wszystkie kolory podstawowe mo na ze sob miesza .
Nale y unika mieszania z innymi typami farb aby
utrzyma specyficzne w ciwo ci farby.
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.
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Mara® Flex FX
rodki pomocnicze
PLV
7037
UR 3
UR 4
UR 5
PLR
ABP

Rozcie czalnik
Rozcie czalnik do pistoletu
Zmywacz (punkt zap onu 42°C)
Zmywacz (punkt zap onu 52°C)
Zmywacz (punkt zap onu 72°C)
Zmywacz
Anti-Block Agent

0-20%
0-20%

W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji nale y
doda do farby rozcie czalnik PLV
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.
Powierzchnia pod a drukowego musi by ca kowicie
wolna od zanieczyszcze takich jak smary, oleje czy
uszcz z palców. Zmywacz PLR jest odpowiedni do
przygotowania powierzchni pod a drukowego.
Oczyszczon powierzchni nale y pozostawi do
ca kowitego wyschni cia przed drukiem.
Cienka warstwa ABP Anti-Block Agent na ona po
wyschni ciu nadruku mo e znacz co zredukowa
ryzyko sklejania si nadruków je eli s one sk adowane
w stosach lub /i sk adane.

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,
odpowiadaj
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 Mara® Flex FX 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.
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