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Marabu 

Technical Data Sheet 

Mara® Star SR 

Farba sitodrukowa do druku na samoprzylepnej folii Wysoki po ysk, wysoki stopie  krycia, bardzo szybko  
PCV, twardym PCV, ABS, SAN, szkle akrylowym, PC, schn ca, dobra odporno  na benzyn , odporna na  
przygotowanych foliach poliestrowych, tworzywach warunki pogodowe, odpowiednia do formowania 
termoutwardzalnych, pod ach powlekanych  
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Zakres u ycia 

Pod a 
Mara® Star SR  jest  przeznaczona  do  druku  na  
nast puj cych pod ach: 

 twarde PCV i samoprzylepne folie PCV 
 ABS/SAN 
 szk o akrylowe (PMMA) 
 poliw glan (PC) 
 przygotowane folie poliestrowe 
 tektura falista i papier 
 drewno 

Dodanie utwardzacza H1 rozszerza zakres pod y do 
zadruku: 

 PETG/PETA 
 tworzywa termoutwardzalne 
 cienko anodowane aluminium* 
 pod a powlekane* 

*zalecamy przygotowanie PLR 

Dodanie utwardzacza H1 i obróbka ko cowa s  
konieczne w przypadku pod y: 

 poliamid (PA), suszenie gor cym powietrzem 
 poliacetal (POM), suszenie p omieniem 

Poniewa  wymienione materia y mog  si  okaza  
ró ne, nawet w obr bie tego samego rodzaju, wskazane 
jest wykonanie prób w celu okre lenia przydatno ci do 
zamierzonego zastosowania. 
 
Zakres stosowania 
Mara® Star SR  jest  farb  o  wysokim  po ysku  i  jest  
najlepsza do druku na wysokiej jako ci etykietach, 
naklejkach, wy wietlaczach, napisach przemys owych, 
skalach i prze cznikach membranowych. 

Jako farba o wysokim po ysku Mara® Star SR   ma  
wysok  odporno  i  doskonale  nadaje  si  do  szybkich  
maszyn drukarskich takich jak p askie prasy lub w pe ni 
automatyczne maszyny cylindryczne (do 2500 
wydruków/godz.)  ale  mo e  by  równie  stosowana  do   
druku r cznego i lub maszyn pó automatycznych 

Farba Mara® Star SR mo e by  równie  nanoszona za  
pomoc  pistoletu natryskowego, ale konieczne jest 
przeprowadzenie wcze niejszych prób. W celu 
unikni cia nierówno ci powierzchni zalecamy 
przefiltrowanie rozcie czonej farby (sito 25µm) przed 
drukiem. 
 

ciwo ci 

Zalecenie 

Przed drukiem farb  nale y dok adnie wymiesza  i w 
miar  konieczno ci powtórzy  to w czasie produkcji. 

Jako farba 2-komponentowa 

W  zale no ci  od  pod a  i  wymaga ,  mo na  przed  
drukiem doda  do farby utwardzacz. W przypadku 
dodania utwardzacza temperatura przetwarzania nie 
mo e by  ni sza ni  15°C poniewa  mog  nast pi  
nieodwracalne zmiany. Nale y równie  unika  wysokiej 
wilgotno ci przez kilka godzin po druku poniewa   
utwardzacz jest wra liwy na wilgo .  

Czas reakcji wst pnej 
Zalecane jest aby mieszanina farby z utwardzaczem 
wst pnie przereagowa a przez 15 minut. 

Czas przydatno ci do u ycia 
Mieszanina farby z utwardzaczem jest chemicznie 
reaktywna  i  musi  by  przetworzona  w  ci gu  12  godzin  
(w temp. 20°C i 50% wilgotno ci wzgl dnej).  
Wy sze temperatury przetwarzania oraz dodatek SR 170 
Opaque White lub SR 070 White redukuj  czas 
przydatno ci do u ycia (oko o 6-8 godz.) Dlatego te  dla 
uzyskania maksymalnego czasu przydatno ci do u ycia 
zalecamy stosowanie SR 270 High-Gloss White.  
Je eli wspomniane czasy zostan  przekroczone, 
przyczepno  farby  i  jej  odporno  mog  ulec  
zmniejszeniu, nawet je li nie wykazuje zauwa alnych 
zmian. 
 
Stopie  po ysku  
Mara® Star SR jest farb  o wysokim stopniu po ysku dla 
nast puj cych warto ci (k t 60°, siatka 12 0-34, bia a folia 
samoprzylepna). Warto  100 oznacza wysoki po ysk, 
warto  1 wskazuje g boki mat. 
Wydruki kolorowe: 70-80 jednostek 
Lakier SR 910  80-90 jednostek 

Suszenie 

Fizycznie  szybko  schn ca,  w  temp.  20°C  mo na  
zadrukowywa  po 5-10 min, w tunelu susz cym w temp. 
50°C mo na sk ada  w stosy po 20-30 sek. W przypadku 
suszarki o wysokiej pojemno ci i dobrej wentylacji, 
temperatura suszenia mo e by  zmniejszona do 40°C dla 
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mniejszego odkszta cenia materia u. W przypadku 
dodania do farby utwardzacza H1 czas suszenia i 
odporno  farby zostanie zmniejszona. Równolegle do 
fizycznego schni cia tj. odparowania u ytych 
rozcie czalników, zachodzi reakcja w ciwego 
utwardzania warstwy farby spowodowana przez reakcj  
sieciowania mi dzy farb  a utwardzaczem. 

Podane  powy ej  czasy  schni cia  mog  si  ró ni  w  
zale no ci od pod a, nadrukowanej warstwy farby, 
warunków suszenia i zastosowanych rodków 
dodatkowych. Zwykle w przypadku nadruku 
wielokolorowego konieczne jest wyd enie czasu 
schni cia. 
SR 270 High-Gloss White schnie nieznacznie wolniej 
ni  inne kolory farby SR. Suszenie gor cym 
powietrzem  w  tunelu  susz cym  natychmiast  po  
zadruku zalecane jest w przypadku druku 
wielokolorowego, jak równie  lakierowania w celu 
unikni cia zmniejszenia wysokiej jako ci po ysku. 
Wyd ony czas schni cia jest konieczny w przypadku 
dodania do farby zmi kczacza WM 1 (2-5%)  
 
Odporno  na blakni cie 
Pigmenty o doskona ej odporno ci na blakni cie 
zgodnie z DIN 16525 (blue wool scale 7-8) s  stosowane 
w farbach SR z wyj tkiem kolorów SR 520, 536, 568, 
832 i 839. Dlatego te  wszystkie kolory podstawowe s  
odpowiednie  do  zastosowania  na  zewn trz  do  3  lat  w  
warunkach klimatu rodkowej Europy. Warunkiem 
tego jest w ciwe i profesjonalna obróbka farby jak 
równie  dodatek max. 50% lakieru lub bieli do kolorów 
standardowych. Nadrukowanie warstwy ochronnej 
lakierem SR 911 na ca ej powierzchni wyd y 
mo liwy  czas  stosowania  na  zewn trz  do  4  lub  5  lat,  
szczególnie w przypadku zastosowania kolorów wysoce 
odpornych na blakni cie. Poniewa  farba Opaque 
White SR 170 jest wysoce upigmentowiona nie jest 
odpowiednia dla d ugoterminowego zastosowania w 
warunkach zewn trznych. Dla takiego zastosowania 
prosimy u  SR 070.  W krajach o  wy szej  ekspozycji  
na  s ce  (mi dzy  40°N   i  40°S)  jak  równie  w  
przypadku nadrukowania cie szej warstwy farby 
(siatka 140-34 i g stsza) odporno  na warunki 
zewn trzne zmniejsza si  odpowiednio.  

Stosowane  pigmenty  s  odporne  na  rozpuszczalniki  i  
plastyfikatory.  

 

Odporno  mechaniczna  
Po w ciwym i dok adnym wysuszeniu warstwa farby 
wykazuje doskona  przyczepno  jak równie  odporno  
na cieranie, zadrapania i odporno  mechaniczn . 
Kolory Mara® Star SR charakteryzuj  si  wysok  
odporno ci  chemiczn  na  benzyn  (z  wyj tkiem  SR  
170). Ze wzgl du na wysok  pigmentacj  SR 170 Opaque 
White nie jest odpowiednie do formowania. W zamian 
nale y u  SR 070 White lub SR 270 High-Gloss White. 
Aby uzyska  maksymaln  odporno  na cieranie 
warstw  farby mo na nadrukowa  ochronn  warstw  
lakieru SR 910 lub SR 911. 
W przypadku gdy wymagana jest wy sza stabilno  
powierzchni, odporno  chemiczna czy przyczepno  
zalecamy dodanie 10% utwardzacza H1. 
Farba SR z dodatkiem utwardzacza H1 osi ga swoj  
ca kowit  odporno  chemiczn  i mechaniczn  po 7 
dniach suszenia powietrzem (20°C). Je eli temperatura 
suszenia wynosi 40°C, odporno  b dzie osi gni ta po 24 
godz.. Najwy sz  odporno  mo na uzyska  w przypadku 
wygrzewania w temp. 140°C przez ok. 30 min. Nale y 
wzi  pod uwag  odporno  termiczn  pod a.  
 
Asortyment 
Kolory podstawowe System 21 
020  Lemon 055  Ultramarine Blue 
021  Medium Yellow 056  Turquoise Blue 
022  Yellow Orange 057  Brilliant Blue 
026  Light Yellow 058  Deep Blue 
031  Scarlet Red 059  Royal Blue 
032  Carmine Red 064  Yellow Green 
033  Magenta 067  Grass Green 
035  Bright Red 068  Brilliant Green 
036  Vermilion 070  White 
037  Purple Red 073  Black 
045  Dark Brown  
 

Kolory Pantone® 

829 PANTONE Yellow 
832 PANTONE Rubine Red 
836 PANTONE Warm Red 
839 PANTONE Rhodamine Red 
850 PANTONE Purple 
851 PANTONE Violet 
852 PANTONE Reflex Blue 
859 PANTONE Process Blue 
868 PANTONE Green 
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Kolory wysoce odporne na blakni cie 
720 High Fade Resistant Lemon 
721 High Fade Resistant Medium Yellow 
722 High Fade Resistant Yellow Orange 
726 High Fade Resistant Light Yellow 
731 High Fade Resistant Scarlet Red 
732 High Fade Resistant Carmine Red 
735 High Fade Resistant Bright Red 
764 High Fade Resistant Yellow Green 

Kolory High-Opaque 
170 Opaque White 
172 Opaque Whitew 
273 Opaque Black 

Kolory transparentne 
520 Transparent Yellow 
536 Transparent Red 
552 Transparent Blue 
568 Transparent Green 

Kolory metaliczne gotowe do druku 
191 Silver 
193 Rich Gold 
291 High Gloss Silver 
292 High Gloss Rich Pale Gold 
293 High Gloss Rich Gold 

Dalsze produkty 
182 Block-out Silver 
270 High Gloss White 
409 Transparent Base 
910 Overprint Varnish 
911 Overprint Varnish, with UV-Absorber 
 
Stosuj c 9 kolorów podstawowych Pantone® z SR 270, 
SR 073 oraz lakierem SR 910 mo na uzyska  ponad 
1000 odcieni z Pantone® Color Formula Guide (patrz 
równie  opis we wzorniku kolorów Pantone®) 
 
Kolory wysoce odporne na blakni cie s  odpowiednie 
w przypadku wysokich wymaga  dla d ugotrwa ego 
wystawienia na warunki zewn trzne. Zalecamy 
naniesienie na ca ej powierzchni warstwy ochronnej 
lakierem SR 911 Overprint Varnish, with UV-
Absorber. 
Ze wzgl du na ich porównywalnie dobr  odporno  na 
blakni cie  w  kombinacji  z  wysoce  odpornymi  na  
blakni cie kolorami 720-764 powinny by  u ywane 
podstawowe odcienie 033/036/055/056/058/059/067/ 
068/070/073 

Odcienie transparentne s  przeznaczone do druku na 
poliw glanie lub przygotowanych foliach poliestrowych. 
Pigmenty u yte w odcieniach transparentnych s  
odporne na rozcie czalniki i plastyfikatory. 

Wszystkie kolory mo na ze sob  miesza . Nale y unika  
mieszania z innymi typami farb w celu zachowania 
specyficznych w ciwo ci farb Mara Star SR 

Wszystkie kolory podstawowe zawarte s  w programie 
Marabu-ColorFormulator (MCF). Stanowi  one baz  dla 
kalkulacji indywidualnych receptur odpowiadaj cych 
odcieniom z powszechnie stosowanych systemów 
kolorów HKS®, PANTONE® i RAL®. Wszystkie 
receptury s  zawarte w programie Marabu-Color 
Manager. 

Pigmenty 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 15-30% 
S 292 High Gloss Rich Pale Gold 15-30% 
S 293 High Gloss Rich Gold 15-30% 

Pigmenty metaliczne  - proszki 

S 181 Aluminium 12-17% 
S 182 Rich Pale Gold 17-30% 
S 183 Rich Gold 17-30% 
S 184 Pale Gold 17-30% 
S 186 Copper 30-50% 
S 190 Aluminium (odporne na cieranie)  12-30% 
 
Podane powy ej pigmenty metaliczne s  dodaje si  do SR 
910 w zalecanych ilo ciach, indywidualnie dostosowuj c 
proporcje do odpowiedniej aplikacji. Zalecamy 
przygotowanie mieszanki, która mo e by  przetwarzana 
w ci gu maksymalnie 8 godz. poniewa  mieszaniny 
pigmentów metalicznych zwykle nie mog  by  
Przechowywane. Ze wzgl du na ich chemiczn  struktur  
czas przydatno ci do u ycia mieszanin z proszkami S 184 
i S 186 jest skrócony do 4 godz.  

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 u ycie 
rzadszych siatek np. 100-40. 

Odcienie  wykonane z proszków metalicznych s  zawsze 
przedmiotem zwi kszonej suchej abrazji, która mo e 
zosta  ograniczona jedynie przez lakierowanie.  

Wszystkie odcienie metaliczne s  pokazane w karcie 
kolorów Marabu "Screen Printing Metallics"
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rodki pomocnicze 
UKV 1 rozcie czalnik  10-15% 
UKV 2 rozcie czalnik, agodny 10-15% 
SV 1 opó niacz, agodny 10-15% 
SV 5 opó niacz, szybki 10-15% 
SV 10 opó niacz, wolny 10-15% 
H 1 utwardzacz 10% 
VP  opó niacz w pa cie 5-20% 
WM 1 plastyfikator 2-5% 
ABM baza matuj ca 1-20%  
MP proszek matuj cy 1-4%  
ES modyfikator druku 0,5-1% 
SV 9 opó niacz, wolny 0-5% 
UR 3 zmywacz (punkt zap onu 42°C)  
UR 4 zmywacz (punkt zap onu 52°C)  
UR 5 zmywacz (punkt zap onu 72°C)  
7037 rozcie czalnik do pistoletu natryskowego 
 
Rozcie czalnik  jest  dodawany  do  farby  w  celu  
uzyskania odpowiedniej konsystencji. Dla wolnych serii 
druku oraz druku delikatnych motywów mo e by  
konieczne dodanie opó niacza do rozcie czalnika.  

Utwardzacz H 1 jest wra liwy na wilgotno  dlatego 
zawsze musi by  przechowywany szczelnie zamkni ty. 
Utwardzacz H 1 mo na doda  dla uzyskania 
zwi kszonej odporno ci i przyczepno ci. Nale y go 
doda  do  farby  krótko  przed  przyst pieniem  do  druku  
zachowuj c w ciwe proporcje mieszania i dok adnie 
wymiesza . Mieszaniny farby z utwardzaczem nie mo e 
by  przechowywana i musi by  zu yta w ci gu okresu 
przydatno ci. 

Stopie  po ysku mo na zredukowa  dodaj c past  
matuj  ABM lub proszek matuj cy MP (w przypadku 
bieli  max.  2%  MP)  redukuj c  tym  samym  stopie  
krycia. 

Plastyfikator WM 1 jest zalecany w przypadku gdy 
wymagana jest wysoka elastyczno  warstwy farby. Jest 
to wa ne dla cienkich pod y z naturalna tendencj  do 
zwijania si , jak równie  dla zastosowa  zwi zanych z 
ci ciem lub wykrawaniem zadrukowanej powierzchni. 

ycie plastyfikatora WM 1 redukuje pr dko  druku. 

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 
Mog  by  stosowane wszystkie rodzaje dost pnych na 
rynku siatki i odporne na rozcie czalniki emulsje. 

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 pomieszczeniu, w temp. 15-25 C wynosi: 

 0,5 roku dla SR 292 
 2 lata dla SR 191/193/291/293/182/273 
 3 lata dla pozosta ych kolorów SR .  

 
W innych przypadkach, szczególnie wy szej temp. 
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 przeprowadzonych rzez nas prób, 
odpowiada naszej aktualnej wiedzy o naszych 
produktach i ich sposobu ich wykorzystaniu. 
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 nie 
spowodowanych przez celowe lub ra ce zaniedbanie. 

Oznakowanie 
Dla farb Mara® Star SR i jej rodków dodatkowych oraz 
pomocniczych 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. 
  


