Technical Data Sheet

Ultra Graph UVAR
Farba sitodrukowa UV do samoprzylepnych folii PCV,

yszcz ca, uniwersalna, szybko schn ca, gotowa

twardego PCV, polistyrenu PS, ABS, poliw glanu, PETG,

do druku, elastyczna warstwa farby, doskona y

przygotowanego PP, papieru i kartonu

druk detali, dobra odporno

chemiczna
Vers07
24.11.2017

Zakres u ycia
Pod a
Ultra Graph UVAR jest odpowiednia na nast puj ce
pod a:
samoprzylepne folie PCV i twarde PCV
polistyren (PS) i ABS
poliw glan PC
PETG
przygotowany polipropylen (PP), równie materia
falisty
- papier i karton
-

Poniewa wymienione materia y mog si okaza
ró ne, nawet w obr bie tego samego rodzaju, wskazane
jest wykonanie prób przed u yciem do przewidzianego
celu.
Zakres zastosowania
Ultra Graph UVAR jest szczególnie odpowiednia do
druku grafik do stosowania we wn trzach jak równie
na zewn trz takich jak tablice reklamowe, napisy
systemowe, plakaty, wy wietlacze i wiele innych.

ciwo ci

Farba Ultra Graph UVAR ulega utwardzaniu wtórnemu,
osi gaj c pe
przyczepno i odporno po up ywie 24
godzin. W przypadku w ciwego procesu obróbki
warstwa farby powinna przej
test nacinania po
sch odzeniu do temperatury pokojowej
Odporno

na blakni cie

W zale no ci od koloru w farbach Ultra Graph UVAR
zosta y u yte pigmenty o doskona ej odporno ci na
blakni cie (6-8 blue wool scale). Dlatego te wszystkie
kolory standardowe i 4 kolory do druku procesowego s
odpowiednie do zastosowania w warunkach zewn trznych
w odniesieniu do klimatu rodkowoeuropejskiego przez
dwa lata pod warunkiem umieszczenia pionowo
Odporno mechaniczna
Po w ciwym i dok adnym suszeniu, warstwa farby
wykazuje doskona przyczepno i odporno na cieranie
i zadrapania Odporno
chemiczna farby UVAR na
powszechnie stosowane zmywacze, pot z palców i alkohol
jest dobra. Ze wzgl du na formu odporno bieli i bieli
kryj cej jest nieznacznie ni sza w porównaniu do innych
kolorów.

Asortyment

ciwo ci farby
Odcienie podstawowe farby Ultra Graph UVAR maj
wysoki po ysk (4-kolorowe farby procesowe – po ysk
satynowy) i s wysoce reaktywne. Nadrukowana
warstwa farby jest bardzo elastyczna wi c jest najlepiej
dostosowana do kolejnych etapów obróbki, takich jak
wyt aczanie, ci cie i rowkowanie.
Przygotowanie
Farb nale y dok adnie wymiesza przed drukiem, i w
razie potrzeby równie w trakcie produkcji
Utwardzanie
Ultra Graph UVAR jest farb UV bardzo szybko
schn . Suszarka UV z dwiema lampami rt ciowymi
rednio-ci nieniowymi (120 W/cm) utwardza UVAR z
pr dko ci 30m/min. Na ogó , pr dko suszenia farby
zale y od typu lamp UV w suszarce, ich liczby, wieku i
mocy, grubo ci naniesionej warstwy farby, odcienia
farby, stosowanego pod a jak równie szybko ci
druku (liczby cykli) jednostki susz cej.

Kolory podstawowe
922 Light Yellow
924 Medium Yellow
926 Orange
932 Scarlet Red
934 Carmine Red
936 Magenta
950 Violett
952 Ultramarine Blue
956 Brillant Blue
960 Blue Green
962 Grass Green
970 White
980 Black
4 kolory do druku rastrowego
425
435
455
485

Process Yellow
Process Magenta
Process Cyan
Process Black
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4 kolory specjalne do druku rastrowego
428 Process Yellow
438 Process Magenta
458 Process Cyan
488 Process Black
Kolory mocno kryj ce
170 Opaque White
180 Opaque Black
Pozosta e produkty
409
904
910

Transparent Base
Special Binder
Overprint Varnish

Satynowe cztery kolory specjalne do druku
procesowego 428/438/458/488 maj zwi kszon g sto
do druku np. na pod wietlanych pod ach
transparentnych.
Wszystkie odcienie mo na ze sob miesza . Nale y
unika mieszania z innymi typami farb aby utrzyma
charakterystyczne w ciwo ci farby.
Odcienie podstawowe zgodne z wzornikiem kolorów
System Ultracolor zawarte s w programie MarabuColorFormulator (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 MarabuColor Manager
Ze wzgl du na mo liwy kontakt z ustami nie zalecamy
stosowania tej farby na zabawkach, poniewa nie mo na
wykluczy
pozosta ci monomerów i produktów
rozk adu fotoinicjatorów, nawet w przypadku ostatecznie
utwardzonej farby.

Kolory metaliczne
Pigmenty metaliczne w pa cie
S 191
S 192
S 193
S-UV 191
S-UV 192
S-UV 193
S-UV 291
S-UV 293
S-UV 296
S-UV 297
S-UV 298

Silver
Rich Pale Gold
Rich Gold
High-gloss Silver
Rich Pale Gold
Rich Gold
High Gloss Silver
High Gloss Rich Gold
High Gloss Silver
High Gloss Rich Pale Gold
High Gloss Pale Gold

15-25%
15-25%
15-25%
15-25%
15-25%
15-25%
10-25%
10-25%
11-12,5%
11-12,5%
11-12,5%

Pigmenty metaliczne - proszki
S 181 Aluminium
S 182 Rich Pale Gold
S 183 Rich Gold
S 184 Pale Gold
S 186 Copper
S 190 Aluminim, odporna na cieranie

17%
20%
20%
20%
25%
17%

Podane powy ej pigmenty nale y doda do UVAR 904 w
zalecanych ilo ciach, które mog by indywidualnie
dopasowane do konkretnego zastosowania. Zalecamy
przygotowanie mieszaniny, która zostanie zu yta w ci gu
max. 8 godzin, poniewa mieszaniny z pigmentami
metalicznymi zwykle nie mog by przechowywane.
Ze wzgl du na struktur chemiczn czas obróbki
mieszaniny z S 184 Pale Gold i S 186 Copper jest
ograniczony do 4h
Ze wzgl du na mniejsze rozmiary pigmentów past
metalicznych istnieje mo liwo drukowania g stszymi
siatkami 140.31 do 150.31
Kolory metaliczne s przedstawione na karcie kolorów
Marabu „Screen Printing Metallics”.
Odcienie wykonane z proszków metalicznych zawsze
podlegaj zwi kszonej suchej abrazji, która mo e zosta
ograniczona jedynie przez lakierownie. Wszystkie
odcienie metaliczne s przedstawione na karcie kolorów
Marabu „Screen Printing Metallic”

rodki pomocnicze
UVV 6
UV-B5
UV-B1
STM
UV-VM
UR 3
UR 4
UR 5

Rozcie czalnik
Accelerator
Accelerator
Thickening Agent
Levelling Agent
Zmywacz (punkt zap onu 42°C)
Zmywacz (punkt zap onu 52°C)
Zmywacz (punkt zap onu 72°C)

1 - 5%
1 - 4%
1 - 2%
0,5-2%
0-0,5%

Dodanie rozcie czalnika redukuje lepko
farby.
Nadmierna ilo
rozcie czalnika spowoduje redukcj
pr dko ci utwardzania, jak równie spadek twardo ci
nadrukowanej warstwy farby. W czasie utwardzania
promieniami UV rozcie czalnik staje si cz ci
sieciowanej matrycy i mo e lekko zmieni naturalny
zapach zadrukowanej i utwardzonej warstwy farby
UV-B 5 przyspiesza pr dko utwardzania powierzchni.
UV-B 1 przyspiesza pr dko utwardzania je eli jest to
konieczne i mo e zwi kszy przyczepno do pod a
dzi ki lepszej g boko ci utwardzania.
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Thickening Agent STM zwi ksza lepko farby bez
znacz cego wp ywu na stopie po ysku. Nale y go
dobrze wymiesza , zaleca si korzystanie z maszyny do
automatycznego mieszania.
Levelling Agent UV-VM pomaga wyeliminowa
problemy z p ynno ci , które mog powstawa ze
wzgl du na zanieczyszczenia na powierzchni lub
niew ciwe ustawienie maszyn. UV-VM dodany do
farby musi by dok adnie wymieszany przed drukiem.
Zmywacze UR 3 i UR 4 zalecane s do manualnego
czyszczenia narz dzi.
Zmywacz UR 5 jest zalecany do czyszczenia narz dzi
zarówno r cznego jak i w myjkach automatycznych

Parametry druku
Wybór siatki zale y od warunków druku, wymaganej
szybko ci utwardzania i wydajno ci, jak równie
oczekiwanego stopnia krycia. Zwykle mo na stosowa
wszystkie siatki od 120.34 do 165.27.
Kontrola i zmniejszenie nadrukowanej warstwy farby
maj podstawowe znaczenie dla 4-kolorowego druku
procesowego farbami UV. Zalecamy stosowanie siatek
pomi dzy 150.27 a 165.31 (plain weave)
Jednolity i optymalny naci g siatki (>16N) jest bardzo
wa ny i pozwala na równomierne nak adanie farby.

Okres trwa

ci

Okres trwa ci farby zale y w du ym stopniu od jej
sk adu/reaktywno ci oraz temp. przechowywania. Dla
farby w nieotwartym opakowaniu wynosi on ok. 2 lata,
pod warunkiem przechowywania w ciemnym
pomieszczeniu, w temp. 15-25 C. W innym przypadku,
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,
odpowiadaj
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 Ultra Graph UVGL i jej rodków dodatkowych
oraz
pomocniczych
istniej
aktualne
karty
charakterystyk, zgodne z obowi zuj cymi przepisami o
materia ach
niebezpiecznych,
wg
wytycznych
Wspólnoty
Europejskiej
1907/2006,
informuj ce
szczegó owo o wszystkich istotnych danych dotycz cych
bezpiecze stwa, w tym etykietowania, zgodnie z
rozporz dzeniem WE 1272/2008 (CLP). Dane takie,
dotycz ce zdrowia i bezpiecze stwa znajduj si te na
etykiecie.
Regu y bezpiecze stwa dla farb UV
Farby UV zawieraj substancje które mog dzia
dra ni co na skór , dlatego te zalecamy szczególn
ostro no w obchodzeniu si z sitodrukowymi farbami
UV oraz ich rodkami pomocniczymi. W przypadku
kontaktu ze skór , nale y j natychmiast przemy wod z
myd em.
Prosimy zapozna si
z informacjami zawartymi na
etykietach i w kartach charakterystyk.
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