Technical Data Sheet

Ultra Glass UVGL
Farba sitodrukowa UV do szk a p askiego

szybko schn ca, bardzo wysoka odporno

stosowanego we wn trzach, szk a opakowaniowego

na zadrapania, doskona a odporno

i restauracyjnego, szkliwionej ceramiki, metali,

zasadowe, chemikalia i zmywanie w zmywarkach

anodowanego aluminium, powierzchni lakierowanych

nie jest konieczne dodatkowe wygrzewanie
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Zakres u ycia
Pod a
Ultra Glass UVGL jest sitodrukow
odpowiedni na nast puj ce pod a:

farb

UV,

- przygotowane szk o p askie
stosowane we
wn trzach np. lustra, szk o do mebli, automatów
do gier itp.
- przygotowane, powlekane na zimno szk o
opakowaniowe np. butelki na napoje
- przygotowane szk o na opakowania kosmetyków
- przygotowane szk o restauracyjne np. szklanki,
popielniczki, wazony
- ceramik
- metale
- anodowane aluminium
- powierzchnie lakierowane
W celu uzyskania optymalnej przyczepno ci wa ne
jest uzyskanie jednolitego napi cia powierzchniowego
powy ej 44 mN/m. Dodatkowo powierzchnia szk a
musi by dok adnie oczyszczona z grafitu, silikonu
czy resztek takich jak t uszcz (np. lady palców).
Przygotowanie p omieniowe szk a bezpo rednio
przed drukiem poprawia zwykle przyczepno farby
do pod a. W przypadku u ycia szk a powlekanego
na zimno niezb dne jest przygotowanie p omieniowe.
Najlepsza mo liwa przyczepno
jest osi galna
metodami Uvitro® lub Pyrosil®
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.

ciwo ci
Przygotowanie farby
Ultra Glass UVGL jest farb 2-komponentow . Przed
drukiem niezb dne jest dodanie w odpowiedniej
ilo ci modyfikatora przyczepno ci i dok adne
wymieszanie.
2% UV-HV 8
922-962 odcienie standardowe,
980 czarny
180 czarny kryj cy
425-485 kolory procesowe
904 cznik specjalny
UVGL-WV Window Varnish

4% UV-HV 8
970 bia y
170 bia y kryj cy
122-162 kolory kryj ce
188 czarny deep black
913, 914 imitacje piaskowania
UVGL-PG/PS Primery
UVGL-RH/RL
kolory mieszane zawieraj ce >50% bieli lub kolorów
kryj cych
5% UV-HV 8
kolory metaliczne
Czas reakcji wst pnej
Zalecane jest aby pozostawi
utwardzaczem na 15 minut
przereagowania.

mieszanin farby z
w celu wst pnego

Czas obróbki
Mieszanina farby z utwardzaczem jest chemicznie
reaktywna i musi by zu yta w ci gu 8 godzin (w temp.
20-25°C i 45-60% wilgotno ci wzgl dnej). Wy sze
temperatury skracaj
czas obróbki. Je eli wy ej
wymienione czasy s przekroczone, przyczepno farby i
odporno mo e zosta zmniejszona nawet je li farba
wci wydaje si zdatna do przetwarzania
Wszystkie odcienie kolorów Ultra Glass UVGL maj
wysoki po ysk. Je li jest to konieczne mog by
powlekane metalem.
Suszenie
Ultra Glass UVGL jest szybko schn
farb UV.
Suszarka UV z jedn lamp o mocy 180-240 W/cm
utwardza standardowe kolory UVGL na przesuwnej
ta mie z pr dko ci 4800 sekwencji/min (20m/min).
Biel kryj ca UVGL 170, imitacje piaskowania, odcienie
mocno kryj ce i metaliczne oraz primery utwardzaj si
znacznie wolniej (ok. 3600 sekwencji/min, czyli ok
12m/min).
Farba UVGL ulega utwardzaniu wtórnemu, osi gaj c
pe
przyczepno i odporno po up ywie 24 godzin.
Konieczne jest jednak przeprowadzenie wcze niejszych
prób.
Zazwyczaj, pr dko suszenia farby zale y od typu lamp
UV w suszarce, ich liczby, wieku i przepustowo ci tunelu
UV, grubo ci naniesionej warstwy farby, koloru szk a i
szybko ci druku (liczby cykli) jednostki susz cej.
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Odporno na blakni cie
We wszystkich kolorach farb Ultra Glass UVGL
zosta y u yte pigmenty o wysokiej odporno ci na
blakni cie. Ze wzgl du na rodki wi ce wszystkie
odcienie UVGL nadaj
si
do ograniczonego
zastosowania na zewn trz przez okres do 3 miesi cy.
Odporno mechaniczna
Po w ciwym i dok adnym suszeniu, warstwa farby
wykazuje wyj tkow przyczepno
jak równie
odporno na cieranie i zadrapania. Osi galne s
nast puj ce odporno ci kolorów standardowych i
primerów UVGL bez folii:
Odporno na zmywanie w zmywarkach:
- domowa zmywarka min.500 cykli (65° przez 130
min z u yciem ogólnie stosowanego detergentu
nisko-zasadowego typu B)
- zmywarka Winterhalter (85°C przez 3 min)
minimum 3500 cykli
Odporno chemiczna:
- zasady: 2,3% NaOH (80°C przez 30 min)
- perfumy: test 24h, G1 – test
- etanol i rodki do czyszczenia szk a: 500 DRS
- aceton/MEK: 100 DRS
Urz dzenie pomiarowe: Taber®
DRS: Double Rub Strokes (350 g)

Abraser

5700,

Odporno na wilgotno :
- Condensation Water Test 70°C/100% RH/30min
- Cold Water Immersion Test /24h
-

Frost Test (odporno

na mróz) -18°C

Powy sze odporno ci s osi gane po minimum 24 h
utwardzania wtórnego w temp. Pokojowej. Je eli jest
to konieczne proces ten mo e by przyspieszony
przez wygrzewanie przez 30 min w temp. 140°C przy
jednoczesnej maksymalizacji odporno ci.
W celu zwi kszenia odporno ci mechanicznej,
zalecamy nadruk lakierem UVGL 910. Jasne odcienie
np. biel, mog ciemnie , je eli nadruk jest stale
wystawiony na dzia anie temperatur powy ej 40°C.

Asortyment
Kolory podstawowe
922
924
926
932
934
936
950

Light Yellow
Medium Yellow
Orange
Scarlet Red
Carmine Red
Magenta
Violet

952
956
960
962
970
980

Ultramarine Blue
Brillant Blue
Blue Green
Grass Green
White
Black

Marabu

4 kolory do druku rastrowego
425 Process Yellow
435 Process Magenta
455 Process Cyan
485 Process Black
Kolory mocno kryj ce
122 High Opaque Light Yellow
124 High Opaque Medium Yellow
130 High Opaque Vermillion
132 High Opaque Scarlet Red
136 High Opaque Magenta
152 High Opaque Ultramarine Blue
156 High Opaque Brilliant Blue
162 High Opaque Grass Green
170 Opaque White
180 Opaque Black
188 Deep Black
Gotowe do druku odcienie metaliczne
291

High Gloss Silver

Imitacje piaskowania
913 Milky matt
914 Satin Gloss Transparent
Pozosta e produkty
409
904
UVGL-PG
UVGL-PS
UVGL-RH
UVGL-RL
UVGL-WV

Transparent Base
Special Binder
Primer hot-stamping Gold
Primer hot-stamping Silver
Relief Varnish High Viscosity
Relief Varnish Low Viscosity
Window Varnish, silicone-free

Je eli jest to konieczne wymienione powy ej 4 kolory
procesowe mog by u yte w kombinacji z lini farb Ultra
Glass UVGO.
Odcienie metaliczne (w tym UVGL 291) s nara one na
zwi kszon such abrazj , któr mo na zredukowa
tylko przez polakierowanie. Zalecamy UVGO 910
UVGL 904 nie jest super przezroczysty
Dowolny wzór mo na nadrukowa na powierzchni szk a
primerem UVGL. Nadrukowany motyw dzia a jak klisza
do folii hot-stamping, która jest nak adana przy pomocy
rolowania lub przy pomocy stempla, przylega tylko do
miejsc na które zosta nadrukowany primer.
Odpowiednie folie:
Zalecamy folie typu GXO lub GXI firmy Peyer Graphic.

DSL s.c. ul. Sprzeczna 15; 62-002 Suchy Las; tel. 61/ 6534 260; poz @dsl.org.pl; www.dsl.org.pl

2/4

Technical Data Sheet

Ultra Glass UVGL
Mo na stosowa równie inne typy folii innych
dostawców, ale koniecznie nale y przeprowadzi testy.
UVGL-RH (wysoka lepko ) i UVGL-RL (niska lepko )
to dwa lakiery reliefowe do drukowania efektów
dotykowych. UVGL-RH / RL s sprzedawane osobno,
ale w celu uzyskania najlepszych efektów reliefowych,
powinny by one stosowane razem odpowiednio do
poszczególnych kompozycji (np.: 50:50 / 80:20 / 30:70).
UVGL-WV nie zawiera silikonu dlatego te nie mo na
go miesza z innymi produktami UVGL nie nadaj cymi
si
do polakierowania. UVGL-WV jest bardzo
transparentny.
W
przypadku
produktów
bezsilikonowych bardzo wa ne jest stosowanie
wy cznie dok adnie oczyszczonych sit, gum
raklowych, pomp, przewodów (w przypadku
automatycznego podawania farby) i dozowników dla
cznego nak adania farby itd. W przypadku
czyszczenia
w
systemach
zautomatyzowanych
zalecamy wykonanie przed drukiem dodatkowe
czyszczenie r czne z u yciem wie ego zmywacza,
który nie zawiera adnych pozosta ci po farbach
silikonowych.

ci gu max. 8 godzin, poniewa mieszaniny z
pigmentami metalicznymi zwykle nie mog by Marabu
przechowywane.
Ze wzgl du na mniejsze rozmiary pigmentów past
metalicznych istnieje mo liwo drukowania g stszymi
siatkami 140.31 do 150.31
Odcienie metaliczne s nara one na zwi kszon such
abrazj , któr
mo na zredukowa
tylko przez
polakierowanie. Kolory metaliczne s przedstawione na
karcie kolorów Marabu „Screen Printing Metallics”.

rodki pomocnicze
UV-HS 1
UV-HV 8
UVV 6
UV-B1
UV-VM
VM 1
UR 3
UR 4
UR 5

Hot stamping Additive
Modyfikator przyczepno ci
Rozcie czalnik
Accelerator
Levelling Agent
Levelling Agent, for UVGL-WV
Zmywacz (punkt zap onu 42°C)
Zmywacz (punkt zap onu 52°C)
Zmywacz (punkt zap onu 72°C)

8 - 20%
2 - 5%
1 - 10%
1 - 2%
0-1%
0-1%

Wszystkie odcienie mo na ze sob miesza (z wyj tkiem
UVGL-WV). Nale y unika mieszania z innymi typami
farb (równie UVGO!) aby utrzyma charakterystyczne
ciwo ci farby UVGL.

UV-HS 1 pozwala na hot-stamping w ni szych
temperaturach i dodawany jest do Primera tylko w
przypadku nak adania na szk o drukowane lub w
kombinacji z wielokolorowymi nadrukami UV. Zalecany
dodatek 10%

Odcienie podstawowe 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

Przed drukiem konieczne jest dodanie do farby
Modyfikatora przyczepno ci UV-HV 8 w odpowiedniej
ilo ci a nast pnie dok adne wymieszanie. Czas
przydatno ci
do
u ycia
mieszaniny
farby
z
modyfikatorem w temp. 18-25°C wynosi oko o 8 godz.

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%
14-25%
14-25%
14-25%
10-25%
10-25%
10-17%
10-17%
11-17%

Podane powy ej pigmenty nale y doda do UVGL 904
w zalecanych ilo ciach, które mog by indywidualnie
dopasowane do konkretnego zastosowania. Zalecamy
przygotowanie mieszaniny, która zostanie zu yta w

Dodanie rozcie czalnika obni a lepko
farby w
sitodruku pionowym lub w przypadku automatycznego
podawania farby przy u yciu pomp. 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 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.
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.
UV-VM nie wolno dodawa do UVGL-WV
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Ultra Glass UVGL
W celu usuni cia problemów z p ynno ci UVGL-WV
mo na doda modyfikator druku VM 1 (silicone-free).
Nadmierna
ilo
zmniejsza
przyczepno
mi dzywarstwow .
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 (1:1 PW) ale
szczególnie polecamy siatk 140.31. Do druku kolorów
procesowych zalecane s siatki 150.27 do 180.27 (1:1
PW). Jednolity i optymalny naci g siatki (>16N) jest
bardzo wa ny i pozwala na równomierne nak adanie
farby. Farba UVGL mo e by stosowana z wszystkimi
odpornymi na rozpuszczalniki emulsjami takie jak
filmy kapilarne (15-20 ) lub fotoemulsje oraz szablony
one (Primery: 1:3 = squeegee side : substrate side)
UVGL-RH/RL:
Siatki: od 48-55 do 55-70, guma raklowa: 75 Sh
Wysoce zalecamy u ycie flood blade

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 przechowywanej w
ciemnym pomieszczeniu, w temp. 15-25 C wynosi:
0,5 roku UVGL 291
1 rok UVGL-RH/RL
2 lata dla UVGL 188, UVGL-PG/PS/WV
2,5 roku dla pozosta ych produktów standardowych

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 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 Glass 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
obecnymi przepisami EWG 1272/2008 (CLP). Dane
dotycz ce zdrowia i bezpiecze stwa znajduj si te na
etykiecie.
Regu y bezpiecze stwa dla farb UV
Farby UV zawieraj materia dra ni cy 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
natychmiast przemy wod z myd em.
Prosimy równie przestrzega informacji zawartych na
etykietach i w kartach charakterystyk.

W innych warunkach, szczególnie wy szej temp.
przechowywania, okres trwa ci ulega skróceniu. W
takich przypadkach nie obowi zuje gwarancja Marabu.
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