
Informacja o produkcie

Texopaque OP Farby plastizolowe

Charakterystyka ogólna

Suszenie
Farby Texopaque OP musz¹ byæ utwardzane w temp.160oC.

Rozcieñczanie i zmywanie
Polepszenie p³ynnoœci: do 5%  ZE591 Plastisol Flow Thinner. 
Zmywanie: ZT639 Screenwash Universal, ZS640 Tursub
lub Actisol

Siatka
Sita z pojedynczych w³ókien. 
34-100

Rodzaj matrycy
Zalecane:

SuperTex lub Dirasol 125.

Wydajnoœæ i nr sita
12-16 m2/l.
Sito z pojedynczych w³ókien o Nr  43.

Zastosowanie
T-shirts. Bluzy ocieplane Odzie¿ sportowa. Czapki, kapelusze. 
Torby podró¿ne. Obuwie.

Tkaniny
Wiêkszoœæ tkanin naturalnych i syntetycznych tj. bawe³na, 
baw./ poliester. Wiele rodzajów tkanin syntetycznych

Gama kolorystyczna
Dostêpne formu³y mieszania kolorów PANTONE®

W³asnoœci: 
Wyj¹tkowe w³asnoœci kryj¹ce. Wspania³a odpornoœæ na pranie. 
Doskona³a drukowalnoœæ mokre na mokre. Nieograniczona 
stabilnoœæ na sicie. Nie powoduj¹ „budowania” na szablonie. 

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 przed rozpoczêciem seryjnej produkcji. 

Texopaque OP s¹ ga³êzi¹ farb plastizolowych, 
wysoce kryj¹cych opracowanych do druku 
na wiêkszoœci  tkanin  naturalnych  i  syntetycznych.

Informacje dotycz¹ce utwardzania
Farby Texopaque OP musz¹ byæ utwardzane 
w temperaturze co najmniej 160oC by nadruk by³  w pe³ni 
wytrzyma³y na pranie. Czas utwardzania wynosi zwykle 
od 1,5 do 3 minut. Ró¿nice w gruboœci warstwy farby, 
rodzaj urz¹dzenia susz¹cego oraz rodzaj tkaniny
wp³ywaj¹ na czas utwardzania.  
W niektórych urz¹dzeniach pracuj¹cych w podczerwieni 
czas pe³nego utwardzania jest bardzo krótki. Czas 
utwardzania zale¿y od koloru farby (ciemne kolory 
utwardzaj¹ siê szybciej ni¿ jasne). Nale¿y zwróciæ uwagê 
czy utwardzenie farby nie powoduje przypalenia tkaniny. 
Bardzo istotne jest, aby farba osi¹gnê³a w³aœciw¹ 
temperaturê utwardzania w ca³ej gruboœci, gdy¿ 
w przeciwnym razie nadruk nie nabierze pe³nej 
wytrzyma³oœci. Nale¿y przeprowadzaæ testy
ustalaj¹ce wytrzyma³oœæ nadruku w zale¿noœci od 
czasu utwardzania.
Utwardzanie flashowe:
Na czas utwardzania poprzez tzw. „szok termiczny”
wp³ywa wiele czynników. S¹ to m.in. typ urz¹dzenia 
oraz d³ugoœæ fali, odleg³oœæ pomiêdzy urz¹dzeniem
a nadrukiem. Dodatkowo na czas utwardzania wp³ywaj¹ 
rodzaj tkaniny, kolor farby, gruboœæ warstwy oraz 
wielkoœæ nadruku. W optymalnych warunkach czas 
utwardzania mo¿e wynosiæ 3 sekundy.

Trwa³oœæ nadruku
Nadruki farbami Texopaque OP posiadaj¹ dobr¹ 
odpornoœæ na pranie zgodnie z normami I.S.O. 
(test 1 (40oC), 2 (50oC) i 3 (60oC).
W trakcie prania wysoka temperatura w po³¹czeniu
z dzia³aniem detergentów mo¿e spowodowaæ 
odbarwienia niektórych odcieni. Dotyczy to zw³aszcza 
tych, w których u¿yto niewielkich iloœci kolorów 
bazowych. Nadruki mo¿na prasowaæ od wewnêtrznej 
strony tkaniny ch³odnym ¿elazkiem poprzez dodatkowy 
kawa³ek tkaniny. 
Nie s¹ one wytrzyma³e na czyszczenie chemiczne
i nale¿y to wyraŸnie zaznaczyæ na metce z odzie¿y.

Fibrylacja
To niekorzystne zjawisko wystêpuje podczas prania
i objawia siê „przebijaniem siê” w³ókien pod³o¿a
na zewn¹trz utrwalonej pow³oki farby. 
Stwarza to pozory s³abej odpornoœci nadruku na pranie, 
choæ nie wystêpuje przy tym ¿adna jej utrata. Jest kilka 
metod minimalizowania tego efektu, lecz ka¿da z nich 
odczuwalna jest w dotyku (zwiêkszona gruboœæ pow³oki):
1. Zwiêkszenie gruboœci warstwy farby
2. Zastosowanie podk³adu utrwalanego b³yskowo
3. Dodatek 5% katalizatora do nylonów EZ444
Zatem wymóg cienkiej warstwy farby niesie za sob¹
ryzyko wystêpowania fibrylacji. Ten fakt, jak równie¿
i istniej¹c¹ zale¿noœæ pomiêdzy farb¹, pod³o¿em
i warunkami druku nale¿y mieæ na wzglêdzie przy



przygotowywaniu produkcji, zw³aszcza o wymaganej
odpornoœci na pranie mokre (koniecznie przeprowadziæ
testy).

Druk transferowy
Choæ dodruku transferów termicznych 
– tzw. „wprasowanek” preferuje siê g³ównie farby
MultiTran XM (patrz oddzielna ulotka), to farby 
Texopaque OP mog¹ byæ równie¿ stosowane do tego
celu. Przy produkcji transferów wielobarwnych ka¿dy 
kolor powinien byæ po druku natychmiast utwardzany
na papierze transferowym.
Utwardzanie:
100oC przez 30-60 sekund.
Nale¿y bardzo uwa¿aæ, aby nie przegrzaæ transferów,
gdy¿ przyczepnoœæ transferów do tkaniny mo¿e ulec
pogorszeniu.
Sposób nanoszenia transferów:
Gotowy transfer mo¿e byæ przenoszony w prasach do
transferów  w temp. oko³o 180-190oC przez 10-15
sekund. Nale¿y sprawdziæ odpornoœæ tkaniny na wysokie
temperatury. Papier transferowy powinien byæ usuniêty
dopiero po ostygniêciu. 

System mieszania kolorów Pantone
System farb Texopaque OP obejmuje 10 kolorów
podstawowych Seritone oraz Biel, Czerñ i bazê do
mieszania, z których mo¿na wymieszaæ kolory 
w systemie PANTONE w serii „C”. Dodatkowo system
zawiera:
1. Wzornik kolorów PANTONE
2. Formu³y doboru barw firmy Sericol

Broszura zawieraj¹ca formu³y podane w % wagowych.
3. Program komputerowy

Przeznaczony do IBM kompatybilnych z PC, zawiera
formu³y PANTONE oraz:
� Mo¿liwoœæ zachowania w³asnych formu³.
� Automatyczne przeliczanie formu³ przy mieszaniu

farby.
� Automatyczne przeliczanie kosztów farby mieszanej

na podstawie cen farb kolorów podstawowych.
� Mo¿liwoœæ oszacowania (estymacja) 

zapotrzebowania na farbê w konkretnym rodzaju
druku.

� Mo¿liwoœæ prowadzenia magazynu farb u¿ywanych
w produkcji, z jednoczesnym generowaniem
zamówieñ.

4. Waga elektroniczna Pantone
Zaprogramowana waga, zawieraj¹ca formu³y 
PANTONE w celu zapewnienia maksymalnej
dok³adnoœci i szybkoœci.

Kolory podstawowe:
OP001 Czerñ
OP021 Biel
OP025 Biel super kryj¹ca
OP042 (s) ¯ó³cieñ jasny
OP045 ¯ó³cieñ
OP043 (s) ¯ó³cieñ chromowa
OP101 Pomarañcz jasny
OP162 (s) Jasna czerwieñ
OP165 (s) Magenta Seritone
OP166 (s) Fiolet Seritone
OP199 Ciep³a czerwieñ (Warm Red)

OP134 (s) Czerwieñ
OP124 (s) Ciemna Czerwieñ
OP154 Fuksja
OP127 Ciemny Fiolet
OP227 Bardzo jasny b³êkit
OP203 (s) Jasny B³êkit
OP212 B³êkit
OP206 (s) Granat
OP207 Marynarski granat
OP283 Jasna Zieleñ
OP320 Zieleñ
OP285 (s) Ciemna Zieleñ
OP342 Br¹z
OP381 Baza transparentna

(s) = kolory bazowe systemu Seritone

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

Barwy fluorescencyjne Texopaque OP
OP077 Kryj¹ca Fluorescencyjna ¯ó³cieñ L
OP119 Kryj¹ca Fluorescencyjna Oran¿ M 
OP179 Kryj¹ca Fluorescencyjna Czerwieñ M
OP180 Kryj¹ca Fluorescencyjna Magenta M
OP294 Kryj¹ca Fluorescencyjna Zieleñ M
Powy¿sze produkty dostêpne s¹ w opakowaniach 5 l.

Ze wzglêdu na specyfikê u¿ytych pigmentów, Biel OP025
oraz barwy fluorescencyjne nie posiadaj¹ odpornoœci
na „budowanie” charakterystycznej dla pozosta³ych
farb serii Texopaque OP.

Rozcieñczalniki:
ZS640 Tursub
ZE591 Rozcieñczalnik plastizolowy
Powy¿sze produkty dostêpne s¹ w opakowaniach 25,
5 i 1 l.

Biele podk³adowe, farby triadowe 
i specjalne
Informacje na ten temat zawarte sa w ulotce 
„Farby plastizolowe specjalne”.

Artyku³y pomocnicze
Podczas druku tkanina powinna byæ przymocowana do
sto³u przy pomocy klejów. Do tego celu doskonale nadaj¹
siê kleje FlashFix, S-Fix Extra oraz T-Fix Extra Spray
Adhesive lub Drystick Extra (Szczegó³owe informacje
zawarte s¹ w oddzielnej ulotce).

Zasady bezpiecznego u¿ytkowania 
farb Texopaque OP
� Nie zawieraj¹ zwi¹zków chemicznych toksycznych,

karcinogennych, mutagennych i teratogennych
� Nie zawieraj¹ one o³owiu i innych metali ciê¿kich

i odpowiadaj¹ normie EN71-3:1988 dotycz¹cej
dopuszczalnoœci stosowania ich przy produkcji
zabawek dla dzieci.

� Nale¿y przechowywaæ je z dala od Ÿróde³ ciep³a.
Bardziej szczegó³owe informacje dotycz¹ce zasad 
bezpiecznego u¿ytkowania farb i rozpuszczalników
Texopaque OP zawarte s¹ w za³¹czonej Karcie
Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej.

Texopaque OP Farby plastizolowe
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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.

Informacje dotycz¹ce ochrony
œrodowiska
� 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.

� Nie zawieraj¹ lotnych rozpuszczalników i dlatego s¹
przyjazne œrodowisku w porównaniu z produktami 
rozpuszczalnikowymi.


