Informacja o produkcie

Dirasol Zenith – emulsja diazo,
potrójnie utwardzana
W emulsji Dirasol Zenith zastosowano unikalny proces
utwardzenia, który bazuje na wi¹zaniach jonowych,
zapewniaj¹cych powstanie optymalnego, trójwymiarowego usieciowania emulsji, kiedy zostaje wystawiona
na dzia³anie promieniowania UV. To umo¿liwia po³¹czenie w emulsji Zenith trwa³oœci i jakoœci druku tradycyjnej
emulsji dwusk³adnikowej z niezrównan¹ ³atwoœci¹ obróbki i osi¹ganiem niezawodnymi rezultatów.

Charakterystyka ogólna

Bezpieczne oœwietlenie

Ostroœæ krawêdzi

Wszelkie prace z emulsjami Dirasol powinny byæ
wykonywane w œwietle o niskiej zawartoœci niebieskiego
i ultrafioletowego promieniowania. Bezpieczne
oœwietlenie fotograficzne nie jest konieczne, ale zalecane
jest stosowanie oœwietlenia ¿ó³tego, jakigo np. dostarcza
z³ota œwietlówka fluorescencyjna.
Œwiat³o dzienne musi byæ wykluczone albo przefiltrowane
przez przes³aniaj¹c¹ okna warstwê ¿ó³tego lakieru lub
¿ó³tej folii.

Uczulanie
Emulsja Diazo Zenith jest dostarczana w dwóch
opakowaniach sk³adaj¹cych siê z:
Czêœæ A – ciek³a emulsja
Czêœæ B – uczulacz diazo (dwuazowy)
Powinny byæ zmieszane razem w nastêpuj¹cy sposób:
1. Do butelki z uczulaczem dodajemy wodê, nie mniej
ni¿ 80% jej objêtoœci i wstrz¹samy, a¿ do ca³kowitego
rozpuszczenia substancji uczulaj¹cej.
2. Dodajemy roztwór uczulacza do emulsji i dok³adnie
mieszamy. Idealnie, jeœli przed zastosowaniem
emulsjê pozostawimy na 1 godzinê, aby uwolni³y siê
zawarte w substancji pêcherzyki powietrza.
Emulsja uczulona, przechowywana w temperaturze
pokojowej, powinna zostaæ zu¿yta w ci¹gu czterech
tygodni.

Przygotowanie siatki
Siatkê nale¿y odt³uœciæ. W automatycznym urz¹dzeniu
czyszcz¹cym za pomoc¹ preparatu Xtend Prep 300
rozcieñczonym maksymalnie piêcioma czêœciami wody
lub rêcznie, u¿ywaj¹c œrodka Prep 102. Przy stosowaniu
Prep 102 najpierw nale¿y zwil¿yæ sito, a potem na³o¿yæ
œrodek przy pomocy g¹bki lub szczotki po obydwóch
stronach i rozprowadziæ go pocieraj¹c siatkê ruchami
kolistymi. Proszê siê upewniæ, ¿e obydwie strony sita
zosta³y dok³adnie oczyszczone. Takie sito odk³adamy na
minutê, a nastêpnie sp³ukujemy zimn¹ wod¹, aby usun¹æ
wszelkie œlady Prep. Odstawiamy sito do ca³kowitego
wyschniêcia.

Rynienki do powlekania firmy Sericol
Rynienka sk³ada siê z precyzyjnie wyt³oczonego korytka
aluminiowego, którego boki s¹ ograniczone plastikowymi
zatyczkami, uformowanymi metod¹ wtryskow¹, co
pozwala na dok³adne i jednolite nawarstwianie emulsji
œwiat³oczu³ej. Rynienki s¹ zaprojektowane do wykonania
powleczenia o œredniej gruboœci warstwy. Aluminium jest
oksydowane, przez co wytwarza siê twarda warstwa

Odpornoœæ na farby
Farby rozpuszczalnikowe, konwencjonalne UV, wodne UV,
farby wodne, plastisole.

Zabarwienie
Fioletowe

Doskona³a

Rozdzielczoœæ
Doskona³a

Zawartoœæ suchej masy
37%

Lepkoœæ emulsji uczulonej w 25oC (Mpas)
5000

Jakoœæ powleczenia
Doskona³a

£atwoœæ wywo³ania
Doskona³a

£atwoœæ odwarstwienia
Doskona³a

Kompatybilna z:
System naœwietlania kontaktowego
– nadaje siê.
Z komputera na sito (wosk, farba)
– nadaje siê.
Bezpoœrednie naœwietlenie z komputera na sito
– nadaje siê.
Projekcja bezpoœrednie
– nie nadaje siê.

ochronna zabezpieczaj¹ca powierzchniê korytka,
chroni¹ca przed korozj¹ i u³atwiaj¹ca czyszczenie. W
krawêdzie s¹ wbudowane specjalne ³opatki i szczeliny,
które zapewniaj¹ krawêdzi powlekaj¹cej sta³y, optymalny
k¹t nachylenia do siatki, co pomaga w eliminacji
nierównomiernego zaci¹gniêcia emulsji. Te udogodnienia
pozwalaj¹ nawet stosunkowo niedoœwiadczonemu operatorowi na szybkie i dok³adne zaci¹gniêcie sita.

Powlekanie emulsj¹
Powlekanie automatyczne:
Poleca siê jedno równoczesne zaci¹gniêcie emulsji po
obydwu stronach. Jeœli wymagana jest wiêksza gruboœæ
matrycy, mo¿na zastosowaæ jeszcze jedno jednoczesne
zaci¹gniêcie lub dodaæ kilka zaci¹gniêæ po stronie
raklowej.
Powlekanie rêczne:
Na³o¿yæ jedn¹ warstwê po stronie drukowej, a nastêpnie
kilka warstw po stronie raklowej, metod¹ mokro na mokro.

Suszenie
Sito suszymy w pozycji poziomej, skierowane stron¹
raklow¹ ku górze, w ciemnym pomieszczeniu lub
w ³agodnym œwietle ¿ó³tym. Mo¿na zastosowaæ nawiew
ciep³ego powietrza lub komorê susz¹c¹, (do 40oC),
o odpowiednim poziomie wilgotnoœci 20–40%. Nale¿y
uwa¿aæ, by na sito nie rozpyliæ kurzu. Aby zapewniæ
maksymaln¹ trwa³oœæ szablonu, przed rozpoczêciem
naœwietlania emulsja musi byæ ca³kowicie wysuszona.
Suche sita pokryte emulsj¹ Zenith nale¿y przechowywaæ
w ciemnym i ch³odnym pomieszczeniu maksymalnie przez
cztery tygodnie.

naœwietlaj¹cego, stopnia zu¿ycia lampy i innych,
zmieniaj¹cych siê w pracowni czynników.

Wywo³ywanie
Delikatnie zwil¿aæ obie strony sita przy pomocy rozpylonej
zimnej lub ciep³ej wody (nie wiêcej ni¿ 40oC).
Kontynuowaæ wymywanie, a¿ poka¿¹ siê czyste i ostre
powierzchnie obrazu. Ca³kowicie wysuszyæ sito w
komorze susz¹cej lub przy u¿yciu nawiewu ciep³ego
powietrza.

Retuszowanie i maskowanie
Jakiekolwiek pojawiaj¹ce siê wady czy te¿ drobne
otwory mog¹ byæ wype³nione przy pomocy pêdzelka
i œrodka do retuszu lub emulsji, która wymaga
dodatkowego naœwietlenia. Jeœli stosowaæ bêdziemy
farby wodne, najlepiej u¿yæ emulsji wodoodpornej.
Po wyretuszowaniu sito jest gotowe do u¿ycia.

Oczyszczanie sita
Automatyczne urz¹dzenie czyszcz¹ce
Usun¹æ wszelkie pozosta³oœci farb przy pomocy œrodka
Xtend Screen Cleaner i odwarstwiæ stosuj¹c roztwór
Strip Liquid Concentrate.
Mycie rêczne
Wszelkie œlady farb nale¿y zmyæ szmatk¹ zwil¿on¹
zmywaczem Xtend Screen Cleaner. Nastêpnie sito
zmywamy wod¹ i nak³adamy roztwór œrodka
odwarstwiaj¹cego emulsjê (Strip Powder lub Liquid)
na obydwie strony siatki. Pozostawiamy na kilka minut.
Potem oczyszczamy strumieniem wody pod wysokim
ciœnieniem.

Opakowanie standardowe
Naœwietlanie
Prawid³owy czas naœwietlenia jest najwa¿niejszym czynnikiem decyduj¹cym o uzyskaniu optymalnej dok³adnoœci i
rozdzielczoœci, oraz o trwa³oœci matrycy. Stosuj¹c nieznan¹ emulsjê lub przy wymianie Ÿród³a œwiat³a poleca siê
zastosowanie kalkulatora naœwietleñ.
Czasy naœwietlania powinien byæ regularnie sprawdzane
przy pomocy kalkulatora naœwietleñ nawet, jeœli nie
zmieni³y siê ¿adne parametry w procesie przygotowywania matrycy. To pozwali na ustalenie prawid³owych
warunków ekspozycji, równie¿ wówczas, kiedy z czasem
os³abnie moc emisji lampy.
Film ustawiamy na sicie, przy czym emulsja filmu musi siê
stykaæ z emulsj¹ powlekaj¹c¹ sito, i mocujemy go za
pomoc¹ taœmy. Nastêpnie takie kompletne sito
umieszczamy w kopioramie, celem zapewnienia idealnego przylegania. Poni¿sze dane mog¹ byæ wskazówk¹
przy przeprowadzaniu pierwszego testu.
Sugerowany parametry naœwietlania
Sito
Lampa
mJ/cma
150.34
80
250
120.40
150
450
90.40
200
600
77.55
240
700
Bazuj¹c na lampie halidowej o mocy 5kW z odleg³oœci
1m, stosuj¹c barwione sita.
Wymienione wartoœci mog¹ siê zmieniaæ w zale¿noœci
od gruboœci warstwy emulsji, koloru zabarwienia sita,
stopnia przeŸroczystoœci filmu, typu urz¹dzenia

Dirasol Zenith
EPZEN/18
Large Jumbo Pack (du¿e opakowanie
zbiorcze) emulsji i uczulacza do uzyskania
18 (4 x 4,5) litrów gotowej emulsji.
EPZEN/5,4 Small Jumbo Pack (ma³e opakowanie)
emulsji i uczulacza do uzyskania
5,4 (6 x 0,9) litrów gotowej emulsji.

Przechowywanie
Nie uczulona emulsja Dirasol powinna byæ
przechowywana w mo¿liwie najch³odniejszym miejscu
(nie poni¿ej 2oC i nie powy¿ej 35oC). Przechowywanie
uczulonej emulsji powinno siê odbywaæ w podobnych
warunkach, w oryginalnych pojemnikach, dok³adnie
zamkniêtych wieczkiem. Produkt pozostaje stabilny
w temperaturze 22oC przez cztery tygodnie.
W temperaturze powy¿ej 22oC okres przechowywania
znacznie siê skraca.

Fujifilm Sericol UK Limited

 Posiada œwiadectwo spe³nienia miêdzynarodowych
standardów œrodowiskowych ISO 14001.
 Jest zaanga¿owany w minimalizacjê ryzyka, jakie
ponosi u¿ytkownik stosuj¹c produkty firmowe, a tak¿e
w minimalizacjê wp³ywu dzia³alnoœci firmy na
œrodowisko, od badañ przez produkcjê na dostawach
koñcz¹c.
 Polityka pracy zespo³u badawczo-rozwojowego koncentruje siê na zdrowiu, bezpieczeñstwie i ochronie
œrodowiska. Ich celem jest aktywne tworzenie nowych
produktów, wywieraj¹cych jeszcze mniejszy wp³yw na
zdrowie i bezpieczeñstwo ludzi oraz œrodowisko naturalne.

 Regularne badanie i monitorowanie oddzia³ywañ
firmy oraz jej aktywnoœci, ustalanie zadañ i celów jest
czêœci¹ ci¹gle udoskonalanego procesu.
 Jest zaanga¿owany w redukcjê odpadów poprzez
lepsze wykorzystanie surowców, energii, wody
i materia³ów wtórnych.

Zasady bezpiecznego stosowania
Emulsja Dirasol Zenith:
 W swoim sk³adzie nie zawieraj¹ zwi¹zków
chemicznych toksycznych dla zdrowia, rakotwórczych,
mutogennych i tworz¹cych toksyny, zgodnie
z dyrektyw¹ 67/548/EC.
 Punkt zap³ony wynosi powy¿ej 55oC, dlatego te¿ nie
jest klasyfikowana jako „substancja niebezpieczna”
zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych
i wybuchowych (DSEAR).
Dok³adne informacje na temat bezpiecznego stosowania
emulsji Dirasol Zenith i uczulacza s¹ zawarte
w odpowiedniej karcie charakterystyki niebezpiecznej
substancji chemicznej, która jest dostarczana
na ¿yczenie.

Informacje dotycz¹ce ochrony
œrodowiska
Dirasol Zenith
 Nie zawiera zwi¹zków chemicznych naruszaj¹cych
warstwê ozonow¹ - zgodnie z opisem Konferencji
Montrealskiej.
 Jest umiarkowanie biodegradalna, jak ustalono
w czasie testu w zamkniêtej butelce: OECD 301D
Closed Bottle Test.
 Nie zawiera ¿adnych lotnych rozpuszczalników
i dlatego jest korzystna dla œrodowiska naturalnego
w porównaniu z produktami rozpuszczalnikowymi.
 W swoim sk³adzie nie ma plastyfikatorów ftalowych.

Informacje i zalecenia zawarte w ulotce informacyjnej o produkcie, jak równie¿ pisemne lub ustne porady techniczne udzielone przez pracowników naszej firmy s¹ oparte na
obecnym stanie wiedzy i wydaj¹ siê byæ odpowiednie. Nie mniej jednak ze wzglêdu na du¿e zró¿nicowanie powszechnie stosowanych technologii, pod³o¿y i innych materia³ów,
nie mo¿emy zagwarantowaæ pe³nej efektywnoœci naszych produktów. Z tego powodu nasze produkty s¹ sprzedawane bez gwarancji i z zaleceniem przeprowadzenia
indywidualnych testów sprawdzaj¹cych zgodnoœæ produktu z rzeczywistymi wymaganiami klienta. Polityk¹ naszej firmy jest ci¹g³e udoskonalanie produktów przez nas
produkowanych i dlatego niektóre informacje zawarte w ulotkach informacyjnych mog¹ byæ ju¿ nieaktualne. W zwi¹zku z tym prosimy klientów o upewnienie siê,
¿e posiadacie Pañstwo aktualne informacje i zalecenia.
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