Informacja o produkcie

Nylobag NB

Jedno/Dwusk³adnikowe farby sitodrukowe

Nylobag NB przeznaczone s¹ do bezpoœredniego
druku na torbach nylonowych, jak równie¿ na innych
tkaninach zarówno syntetycznych jak i naturalnych.

Dodatki
Katalizator:
Farby Nylobag NB mog¹ byæ stosowane w postaci
jednosk³adnikowej, ale przy zwiêkszonych wymaganiach
druku zaleca siê mieszanie farb podstawowych
z katalizatorem NB386 .
Dodanie katalizatora poprawia przyczepnoœæ farby
do pod³o¿a, zwiêksza trwa³oœæ nadruku oraz zmniejsza
niebezpieczeñstwo „spadania” nadruku po d³u¿szym
czasie.
Farba po dodaniu katalizatora ma trwa³oœæ oko³o
8 godzin. Przed rozpoczêciem druku nale¿y obliczyæ
iloœæ farby na dzieñ pracy, a nastêpnie wymieszaæ farbê
z katalizatorem w podanych poni¿ej proporcjach:
Farba Nylobag NB
90 czêœci wagowych
Katalizator NB
10 czêœci wagowych
Resztki farby zawieraj¹cej katalizator po zakoñczeniu
druku powinny byæ wyrzucone.
Dodatek utrzymuj¹cy farbê na powierzchni:
W przypadku farb z katalizatorem optymalne ich utrzymanie
na tkaninach absorbuj¹cych uzyskuje siê poprzez
dodanie ZE811. Nie zaleca siê stosowania ZE811 do
farby bez katalizatora, a do farb z katalizatorem nale¿y
go stosowaæ w nastêpuj¹cych proporcjach:
Farba Nylobag NB (z katalizatorem) 100 czêœci wagowych
ZE-811 Dodatek utrzymuj¹cy
farbê na powierzchni
1 czêœæ wagowa
Plastyfikator:
Dla poprawienia elastycznoœci wydruku na lekkich
tkaninach do farb katalizowanych zaleca siê dodanie
plastyfikatora NB431. Nie zaleca siê stosowania NB431
do farby bez katalizatora, a do farb z katalizatorem
nale¿y go stosowaæ w nastêpuj¹cych proporcjach:
Farba Nylobag NB
(z katalizatorem)
90 czêœci wagowych
NB431 Plastyfikator
10 czêœci wagowych

Przyczepnoœæ i testy przedprodukcyjne
Farby Nylobag NB charakteryzuj¹ siê dobr¹ przyczepnoœci¹ i elastycznoœci¹ na wielu gatunkach nylonów,
poliestrów i innych tkaninach syntetycznych, ciê¿kich
tkaninach bawe³nianych i tkaninach mieszanych
bawe³niano-poliestrowych.
Niektóre tkaniny mog¹ byæ pokrywane lub impregnowane
substancjami zabezpieczaj¹cymi przed przemakaniem,
które mog¹ os³abiaæ przyczepnoœæ farby do tkaniny,
nawet po d³u¿szym czasie od zakoñczenia druku.
W przypadku tkanin silikonowanych i pokrywanych
wodoodpornymi preparatami lepsze rezultaty uzyskuje
siê stosuj¹c farby Nylotex NX (Szczegó³owe informacje
zawarte s¹ w ulotce o produkcie).

Charakterystyka ogólna
Suszenie
Suszenie w powietrzu: 30-60 minut z pozostawieniem
na noc na suszarce Suszenie w piecu: 100oC przez
2 minuty

Rozcieñczanie i zmywanie
Do 10% ZE805 Nylo Thinner. W celu uzyskania
jak najwiêkszego krycia nale¿y drukowaæ farbami
nierozcieñczonymi. Przy wysokich temperaturach
w drukarni u¿ywaæ do 10% ZE806 Nylo Retarder.
Do mycia stosowaæ ZE805 Nylo Thinner, Seriwash
Universal Screenwash lub Actisol Superjet Screen Spray.

Siatka
W celu uzyskania maksymalnego krycia stosowaæ nale¿y
sita z pojedynczych w³ókien o numerach 34-62T.
Dodruku drobnych szczegó³ów – sita z pojedynczych
w³ókien o numerach 77T-110T.

Rodzaj matrycy
Wszystkie matryce odporne na dzia³anie
rozpuszczalników.
Zalecane: Dirasol 915

Wydajnoœæ
16 m2/l. Sito z pojedynczych w³ókien o numerze 43T

Zastosowanie
Wiele gatunków nylonów. Poliestry i inne tkaniny
syntetyczne. Bawe³na, tkaniny mieszane
bawe³na/poliester.

Gama kolorystyczna
19 kolorów w tym kolory fluorescencyjne oraz system
mieszania kolorów Super QM.

W³asnoœci
Dobre w³asnoœci kryj¹ce.
Dobra elastycznoœæ.
Wspania³a odpornoœæ na pranie.
Doskona³a przyczepnoœæ.
Pigmenty nie zawieraj¹ce o³owiu
WA¯NE: Dok³adnie wymieszaæ przed ka¿dym
u¿yciem. Zawsze nale¿y przeprowadzaæ testy
sprawdzaj¹ce przyczepnoœæ farb do tkanin,
na których bêdzie wykonywany nadruk oraz
trwa³oœæ nadruku.

W celu uzyskania maksymalnej przyczepnoœci farby
do pod³o¿a nale¿y stosowaæ dodatek katalizatora.
W przypadkach, gdy nie jest wymagane dobre pokrycie
kolorem, przyczepnoœæ farby mo¿na zwiêkszyæ drukuj¹c
farb¹ o mniejszej lepkoœci w celu polepszenia wnikania
farby we w³ókna tkaniny.
W niektórych przypadkach farba mo¿e os³abiaæ
w³ókna tkaniny w obszarze druku – zw³aszcza, gdy
stosuje siê farby z dodatkiem katalizatora do druku
na tkaninach o ma³ych gramaturach.

NB077
NB119
NB179
NB180
NB294

Kryj¹ca fluorescencyjna ¯ó³cieñ L
Kryj¹cy fluorescencyjny Pomarañcz M
Kryj¹ca fluorescencyjna Czerwieñ M
Kryj¹ca fluorescencyjna Magenta M
Kryj¹ca fluorescencyjna Zieleñ M

Powy¿sze produkty dostêpne s¹ w opakowaniach 1 l.

Dodatki

Trwa³oœæ nadruku
Nadruki farbami bez dodatku katalizatora posiadaj¹ dobr¹
odpornoœæ na mycie (pranie) zgodnie z normami I.S.O.
(test 1 – temp.40oC oraz odpowiadaj¹ zaleceniom
brytyjskiej komisji d/s œrodków pior¹cych nr 5, 6 i 7 (40oC).
Nadruki farbami z dodatkiem katalizatora, z wyj¹tkiem
farb kryj¹cych, fluorescencyjnych charakteryzuj¹ siê
doskona³¹ wytrzyma³oœci¹ na mycie, pranie zgodnie
z normami I.S.O. – test nr 3 (60oC)i 4 (95oC) oraz
odpowiadaj¹ zaleceniom brytyjskiej komisji d/s œrodków
pior¹cych nr 2 i 3 (60oC) i 1 (95oC).
Nadruki farbami kryj¹cymi, fluorescencyjnymi z dodatkiem
katalizatora charakteryzuj¹ siê doskona³¹ wytrzyma³oœci¹
na mycie, pranie zgodnie z normami I.S.O. – test nr 3
(60oC) oraz odpowiadaj¹ zaleceniom brytyjskiej komisji
d/s œrodków pior¹cych nr 2 (60oC).
Nadruki farbami z dodatkiem katalizatora charakteryzuj¹
siê doskona³¹ wytrzyma³oœci¹ na czyszczenie chemiczne.

Gama kolorystyczna
Farby Nylobag NB s¹ dostêpne w 19 kolorach, które
obejmuj¹ kolory podstawowe niezbêdne do mieszania
w systemie Sericol Super QM. System QM umo¿liwia
uzyskanie ponad 200 kolorów przez mieszanie 2 lub
3 kolorów podstawowych w ³atwych do zmierzenia
proporcjach.

Kolory podstawowe Nylobag NB:
NB001
NB021
NB042
NB045
NB043
NB101
NB162
NB134
NB124
NB154
NB127
NB227
NB212
NB320
NB381

Nylobag NB Kryj¹ce Farby
Fluorescencyjne

Czerñ
Biel
Jasna ¿ó³cieñ
¯ó³cieñ
¯ó³cieñ chromowa
Jasny pomarañcz
Jasna czerwieñ
Czerwieñ
Ciemna czerwieñ
Fuksja
Ciemny fiolet
Bardzo jasny b³êkit
B³êkit
Zieleñ
Baza do mieszania

Powy¿sze produkty dostêpne s¹ w opakowaniach 1 i 5 l.
z wyj¹tkiem NB-154, NB-127 i NB-227, które dostêpne s¹
jedynie w opakowaniach 5 l.

NB386
NB431
ZE811

Katalizator NB (opakowania 1 i 0,2 l)
Plastyfikator (opakowania 1 i 0,2 l)
Dodatek utrzymuj¹cy farbê na
powierzchni (opakowania 0,2 kg)

Rozpuszczalniki
ZE805
ZE806

Rozcieñczalnik Nylo
OpóŸniacz Nylo

Powy¿sze produkty dostêpne s¹ w opakowaniach 25, 5 i 1 l.

Zasady bezpiecznego u¿ytkowania
Farby Nylobag NB:
 Nie zawieraj¹ zwi¹zków chemicznych toksycznych,
karcinogennych, mutagennych i teratogennych
 Nale¿y przechowywaæ je z dala od Ÿróde³ ciep³a.
 Zawieraj¹ bar i z tego powodu nie powinny byæ
stosowane do druku na przedmiotach przeznaczonych
dla dzieci.
Katalizator NB386:
 Zawiera izocyjanian i dlatego nie powinien byæ
stosowany przez osoby cierpi¹ce na bronchit i astmê.
Bardziej szczegó³owe informacje dotycz¹ce zasad
bezpiecznego u¿ytkowania farb i rozpuszczalników
Nylobag NB zawarte s¹ w za³¹czonej Karcie
Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej.

Informacje dotycz¹ce ochrony
œrodowiska
Farby Nylobag NB:
 Nie zawieraj¹ metali ciê¿kich.
 Nie zawieraj¹ zwi¹zków chemicznych, opisanych
w Konwencji Montrealskiej, które niszcz¹ warstwê
ozonow¹
 Nie zawieraj¹ wêglowodorów aromatycznych, które
jak wiadomo maj¹ niekorzystny wp³yw na œrodowisko
naturalne.
Katalizator NB386:
 Nie zawiera metali ciê¿kich.
 Nie zawiera zwi¹zków chemicznych, opisanych
w Konwencji Montrealskiej, które niszcz¹ warstwê
ozonow¹.

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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