
   

Farba tampondrukowa 

 
elastyczna, o wysokim połysku, 

o dobrej sile krycia, 2 komponentowa, 

odporna na chemikalia, uniwersalna 

Tampaflex TPF 
 

na termoplastyczne elastomery,  róŜne 

rodzaje gumy, powłoki Soft-Touch i 

ozdobne wykończenia 

 

Zakres uŜycia 

PodłoŜa 

Elastyczna farba tampondrukowa Tampaflex TPF jest 

odpowiednia do druku na przygotowanych 

termoplastycznych elastomerach (TPE) jak równieŜ 

podłoŜach Soft-Touch, róŜnych rodzajach gumy w 

ozdobienia czy oznakowania. 

W przypadku druku na TPE, naleŜy naleŜy się 

upewnić, Ŝe powierzchnia podłoŜa została, jak 

zwykle, przygotowana płomieniowo lub przez 

wyładowanie plazmowe. 

Dodatkowe suszenie powietrzem (300-400°C, 1-2 

sek.) moŜe poprawić przyczepność na trudnych 

niepolarnych TPE. 

W celu przygotowania podłoŜa moŜna równieŜ 

nałoŜyć na podłoŜe  cienką warstwę bezbarwnego 

preparatu jonizującego P2. Generalnie w przypadku 

druku wielokolorowego nie naleŜy płomieniować 

podłoŜa między sekwencjami druku, poniewaŜ moŜe 

to zredukować przyczepność między warstwami. 

PoniewaŜ wymienione materiały mogą się okazać 

róŜne, nawet w obrębie tego samego gatunku, 

wskazane jest wykonanie prób przed uŜyciem do 

przewidzianego celu. 

Zastosowanie 

Tampaflex TPF jest szczególnie odpowiednia w 

przypadku gdy konieczna jest wysoka odporność 

chemiczna np. alkohol i jest stosowana w sektorze 

samochodowym lub elastycznych, 

miękkich/twardych uformowanych wtryskowo 

komponentach np. uchwytach. 

 

Właściwości 

Proporcje mieszania na podłoŜa elastyczne (TPE 
jak uchwyty, uformowane wtryskowo elementy) 

Przed drukiem 2-komponentową farbą Tampaflex 

TPF niezbędne jest dodanie utwardzacza H 1 i 

dokładne, jednorodne wymieszanie. NiezaleŜnie od 

koloru proporcja mieszania wynosi 10% lub  

10 części farby : 1 część utwardzacza H 1 

100 g Tampaflex TPF + 10 g utwardzacza H 1 

Proporcje mieszania na podłoŜa nieelastyczne 
(podłoŜa Soft-Touch, dekoracyjne wykończenia) 

Przed drukiem 2-komponentową farbą Tampaflex 

TPF niezbędne jest dodanie utwardzacza H 2 i 

dokładne, jednorodne wymieszanie. NiezaleŜnie od 

koloru proporcja mieszania wynosi 25% lub  

4 części farby : 1 część utwardzacza H 2 

100 g Tampaflex TPF + 25 g utwardzacza H 2 

Dodanie 25% utwardzacza H 2 daje dobrą 

przyczepność i wysoką odporność na  chemikalia. 

Czas obróbki 

Czas obróbki w temperaturze pokojowej (ok. 20°C) z 

utwardzaczem H 2 wynosi ok. 8 godz.. WyŜsze temp. 

skracają czas obróbki.  

W przypadku wydłuŜenia wspomnianego czasu 

przyczepność i odporność farby mogą się obniŜyć, 

nawet jeśli nie widać zauwaŜalnych zmian. 

 

Suszenie 
Tampaflex TPF zawiera rozcieńczalniki; równolegle 

do fizycznego schnięcia i odparowania 

rozcieńczalnika, zachodzi właściwe utwardzanie 

warstwy farby poprzez reakcję sieciowania między 

farbą i utwardzaczem.    

 

Czasy suszenia  H 2 H 1 

moŜna dotknąć 20°C 1-2 min 4 min 

moŜna układać w 

stosy 
60°C 30 min 60 min 

ostateczne 

utwardzenie 
20°C 3-5 dni 7 dni 

ostateczne 

utwardzenie 
150°C 30 min 30 min 

czas pracy 20°C min. 6 h 8 h 

Chemiczne sieciowanie moŜna przyspieszyć poprzez 

zwiększenie temperatury. Wspomniene powyŜej 

czasy mogą się róŜnić w zaleŜności od podłoŜą, 

głębokości kliszy, warunków suszenia i 

zastosowanych środków dodatkowych. 

Dla nadruków z duŜą prędkością pierwsza warstwa 

lakieru moŜe być wysuszona gorącym powietrzem 

(ok. 200°C, 2-3 sek). 

 



 

W przypadku druku wielokolorowego pierwsze 

warstwy nadrukowanej farby nie powinny byś 

całkowicie utwardzone przed nadrukiem kolejnej 

warstwy farby. Dzięki suszeniu w temp. pokojowej 

kolejne nadruki powinny być wykonane w ciągu 12 

godzin po pierwszym nadruku. 

Temperatura przetwarzania i suszenia nie powinna 

być niŜsza niŜ 15°C ze względu na moŜliwość 

wystąpienia nieodwracalnych zmian. WaŜne jest 

unikanie wysokiego poziomu wilgotności przez kilka 

godzin po zadruku ze względnu na wraŜliwość 

utwardzacza na wilgotność. 

Odporność na blaknięcie  

W farbie Tampaflex TPF  zostały uŜyte pigmenty o 

wysokiej odporności na blaknięcie. UŜywane pigmenty 

są odporne na rozcieńczalniki i plastyfikatory.  

Odporność  

Po właściwym i dokładnym suszeniu warstwa farby 

wykazuje doskonałą przyczepność jak równieŜ 

odporność na ścieranie i zadrapania oraz jest odporna 

na wiele chemikaliów, oleje, tłuszcze oraz 

rozcieńczalniki. 

Matryce 

MoŜna stosować wszystkie dostępne klisze 

fotopolimerowe, cienkie matryce stalowe i matryce 

stalowe utwardzane chemicznie (10 mm).  

Zalecana głębokość wytrawiania 20-28 µm. 

Tampony 

MoŜna stosować wszystkie dostępne ogólnie 

tampony drukarskie. 

Tamponiarki 

Tampaflex TPF jest odpowiednia zarówno do druku 

w systemie zamkniętym jak i otwartym. W zaleŜności 

od typu maszyny naleŜy odpowiednio dostosować 

rodzaj i ilość stosowanego rozcieńczalnika. 

 

Asortyment 
Karta kolorów “System Tampacolor” 

TPF 920 Lemon TPF 950 Violet* 

TPF 922 Light Yellow* TPF 952 Ultramaryne Blue* 

TPF 924 Medium Yellow TPF 954 Medium Blue 

TPF 926 Orange TPF 956 Brilliant Blue*  

TPF 930 Vermilion* TPF 960 Blue Green 

TPF 932 Scarlet Red TPF 962 Grass Green* 

TPF 934 Carmine Red TPF 970 White 

TPF 936 Magenta* TPF 980 Black 

TPF 940 Brown 

* półtransparentny / transparentny 

Wszystkie odcienie moŜna ze sobą mieszać. Aby 

utrzymać specyficzne właściwości farby TPF nie moŜe 

być ona mieszana z innymi typami farb. 

Odcienie podstawowe zgodne z Systemem Tampacolor 

zawarte są w programie Marabu-ColorFormulator. 

Stanowią one bazę dla kalkulacji indywidualnych 

receptur odpowiadających odcieniom z systemów 

Pantone®, HKS®, RAL®. 

Wszystkie receptury są zawarte w programie 

Marabu-Color Manager 2 (MCM 2).  

Srebro gotowe do druku 
TPF 191 Silver 

Bronzy (do mieszania z lakierem TPF 910) 

S 181 Aluminium  

S 182 Rich Pale Gold  

S 183 Rich Gold  

S 184 Pale Gold 

S 186 Copper 

S 190 Aluminium (rub-resistant) 

Ze względu na ich chemiczną strukturę S 184 i S 186 

mają krótszy czas obróbki – muszą być zuŜyte w ciągu 

4 godz. po umieszaniu.  

Bazy / lakiery 

TPF 910 Lakier 

 moŜe być stosowany jako łącznik Bronz 

Pigmenty w odcieniach standardowych bazując na ich 

chemicznej strukturze odpowiada regulacjom 

Wspólnoty Europejskiej EN 71/część 3, dot. 

bezpieczeństwa zabawek – migracja specyficznych 

elementów. Wszystkie kolory są odpowiednie do druku 

na zabawkach. 

Środki dodatkowe 

Utwardzacz H 2, szybki 

 H 1, elastyczny 

Rozcieńczalnik TPV 6  

 (równieŜ do sitodruku) 

 PPTPV, szybki 

      TPV 3, wolny 

Opóźniacz SV 1 

 VP, w paście  

Pasta matująca MP, 2-4% 

Primer (śr.jonizujący) P 2 (do polipropylenu) 

Zmywacz UR 4 

Modyfikator druku ES, dodatek max. 0,5% 

 

Utwardzacz powinien być dodawany do farby krótko 

przed drukiem we właściwych proporcjach podanych 

powyŜej. 



 

W celu uzyskania właściwej lepkości farby zwykle 

wystarczy dodać do farby 25-30% rozcieńczalnika 

TPV 6. Rozcieńczalnik PPTPV moŜe być 

stosowanych przy szybkich seriach druku, dla 

wolniejszych serii druku TPV 3. 

W celu zredukowania błyszczącego efektu farby i 

uzyskania efektu matowego lub półmatowego moŜna 

dodać pastę matującą MP. Dodanie niewielkich ilości 

MP (w przypadku bieli 970 max. 2%) nie wpłynie 

znacząco na odporność farby ale spowoduje 

zmniejszenie stopnia krycia.  

W przypadku druku drobnych wzorów moŜna do 

farby dodać opóźniacz SV 1 lub pastę opóźniającą 

VP. Nadmierna ilość moŜe spowodować problemy z 

przenoszeniem farby. 

Uwaga 
W przypadku farby zawierającej opóźniacz dla 

dalszego rozcieńczania farby w czasie druku 

powinien być stosowany wyłącznie rozcieńczalnik.  

Modyfikator druku ES zawiera silikon. MoŜe być 

stosowany do poprawy płynności farby na 

problematycznych podłoŜach. NaleŜy dodawać max. 

1% Nadmierna ilość moŜe spowodować zwiększnie 

problemów z płynnością farby oraz zmniejszenie 

przyczepności, szczególnie w przypadku naddruku. 

Czyszczenie 

W celu oczyszczenia  pojemników, klisz i narzędzi 

naleŜy uŜywać zmywacza UR 4. 

Zalecenia 

Farba musi być dokładnie wymieszana przed 

drukiem. Farbę w otwartych pojmenikach w celu jej 

zabezpieczenia przed wysuszeniem moŜne delikatnie 

pokryć warstwą rozcieńczalnika, który później moŜna 

rozmieszać z farbą przed drukiem. 

JeŜeli Tampaflex TPF jest przechowywany w niskiej 

temperaturze przez dłuŜszy czas moŜe zgęstnieć. W 

takiej konsystencji nie moŜe być przetwarzany. W 

celu przygotowania farby do ponownego uŜycia 

powinna być ona podgrzana w kąpieli wodnej lub w 

piecu (60 min – 50°C). 

Oznakowanie 

Dla farby Tampaflex TPF i jej środków 

pomocniczych oraz dodatkowych istnieją aktualne 

arkusze danych dotyczących bezpieczeństwa, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami o materiałach 

niebezpiecznych, wg wytycznych Wspólnoty 

Europejskiej 1907/2006, informujące m. in. o 

oznakowaniu materiałów niebezpiecznych zgodnie z 

aktualnymi regulacjami EWG odnośnie wymagań  

oznakowania dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. 

Oznakowanie znajduje się teŜ na etykiecie. 

Punkt zapłonu farby >51°C.  

 

Uwagi 
 

Zalecamy zapoznanie się z informacjami zawartymi 

w arkuszach informacji technicznych. Nasza pomoc 

techniczna zarówno ustna, pisemna jak i poprzez 

przeprowadzone testy odpowiada naszej obecnej 

wiedzy na temat naszych produktów i ich 

zastosowania. Nie jest ona jednak gwarancją 

poszczególnych właściwości produktów ani ich 

przydatności dla kaŜdego zastosowania. 

 

PoniewaŜ parametry zadrukowanych substancji 

róŜnią się znacznie nawet w obrębie tej samej grupy, 

kaŜdy odbiorca powinien przetestować przydatność 

tego gatunku farby do danego podłoŜa i swego 

zastosowania we własnym zakresie, uwzględniając 

warunki druku w pracowni oraz wymagania 

jakościowe stawiane gotowemu produktowi. Wybór i 

testowanie farby dla konkretnego zastosowania 

stanowi wyłączną odpowiedzialność odbiorcy. 

 

Jeśli jednak wystąpią uzasadnione reklamacje, to 

Ŝądania odszkodowania za szkody muszą się 

zmieścić w wartości przez nas dostarczonej a przez 

Państwa zastosowanej farby. 
 

 

 

 

 

 


