
Informacja o produkcie

Uviplast Farby do tworzyw sztucznych utwardzane promieniami UV
2000 UP  �� MULTIDYNE LY  �� OMNIPLUS UL  �� HIFLEX ES

Charakterystyka ogólna

Utwardzanie
Utwardzane w tunelu lampami 2 x 80 Wat/cm 
przy prêdkoœci przesuwu taœmy odpowiednio:
2000 UP: 30-35 m/min.  Sito 150.34
Multidyne LY: 25-35 m/min.  Sito 150.34
Omniplus UL: 15-20 m/min.  Sito 150.34
Hiflex ES: 25-30 m/min.  Sito 150.34

Rozcieñczanie
2000 UP: max.do 10% ZE807. W celu przyœpieszenia

procesu utwardzania dodaæ max. 10% 
ZE813.

Multidyne LY: max. do 10% ZE818. W celu przyœpieszenia
procesu utwardzania dodaæ do 5% ZE824.   

Omniplus UL: max. do 10% ZE834. W celu przyœpieszenia
procesu utwardzania mo¿na dodaæ 
max. do 5% ZE850, ale  wp³ynie to na 
zdolnoœæ do pró¿niowego formowania.

Hiflex ES: max. do 10% ZE829. Proszê nie u¿ywaæ
¿adnych innych rozcieñczalników.

Zmywanie
Za pomoc¹ Seriwash Universal Screen Wash. Do zmywania
proszê nie stosowaæ rozcieñczalników do farb UV. Produkty
Serisolve AM i SW s¹ zalecane do automatycznych urz¹dzeñ
czyszcz¹cych.

Sito
Zazwyczaj zaleca siê stosowanie sita o nr 150.34 PW, chocia¿
mog¹ byæ u¿ywane sita z zakresu 140.34 - 165.34 PW. Rzadsze
sita mog¹  wp³ywaæ niekorzystnie na utwardzenie warstwy farby,
przyczepnoœci i zwiêkszyæ jej kruchoœæ.

Typy matrycy sitodrukowej
Matryca musi byæ odporna na rozpuszczalniki. Zaleca siê
stosowanie nastêpuj¹cych materia³ów:
Do naœwietlania 
kontaktowego: Dirasol 916, Dirasol 902,

Dirasol Super Coat,  
film poœredni lub filmy             
kapilarne.

Do naœwietlania 
projekcyjnego: Dirasol SuperPro, DirasolS5

Wydajnoœæ (m2/kg) przy sicie o numerze 150.34 PW
2000 UP: kolory podstawowe  80-100.
Multidyne LY: kolory podstawowe  75-85; triada 80-100.
Omniplus UL: kolory podstawowe  70-80; triada 80-100.
Hiflex ES: kolory podstawowe  80-90

UWAGA:  Przed ka¿dym u¿yciem proszê dobrze wymieszaæ

farbê. Nale¿y wykonaæ pe³ny test na zastosowanie farby,

przed rozpoczêciem seryjnej produkcji, w³¹czaj¹c w to

próbê na spiêtrzanie twardych arkuszy. Czêsto wystêpuj¹

znaczne ró¿nice pomiêdzy tworzywami sztucznymi

pochodz¹cymi z ró¿nych wytwórni b¹dŸ nawet z ró¿nych

serii produkcji.  (Patrz specyficzne informacje o produkcie,

szczególnie „stosowanie z innymi farbami”). 

Seria farb Uviplast zosta³a opracowana do wszech-
stronnego stosowania na szerokiej gamie pod³o¿y,
z mo¿liwoœci¹ ekspozycji na zewn¹trz.  Wœród tych
farb s¹ produkty specjalistyczne, umo¿liwiaj¹ce 
proces formowania pró¿niowego, zginania,
ciêcia, wiercenia i marszczenia. Farby te oferuj¹
nieograniczon¹ stabilnoœæ sita, eliminuj¹ problemy
zwil¿ania sita i blokowania w czasie druku, 
a ponadto s¹ korzystne dla miejsca pracy
i œrodowiska naturalnego.

Gama produktów Uviplast

2000 UP
Farba o silnym po³ysku do druku na twardym PCV,
polistyrenie i wiêkszoœci gatunków poliwêglanów. Farba
2000 UP charakteryzujê siê doskona³¹ odpornoœci¹ na
rozpuszczalniki i œrodki chemiczne. Produkuje siê
13 kolorów, w tym 9 bazowych systemu mieszania
Seritone Matching System i trzy odcienie triadowe
zgodne z norm¹ DIN 16538/9.
Dostêpne s¹ formu³y mieszania Pantone®*
1000 Matching Formulae. 

Omniplus UL
Opracowana do stosowania na szerokiej gamie
materia³ów w tym PCV, PETG, niektórych gatunkach
PET, polistyrenie, poliwêglanie i akrylach. Produkuje siê
13 b³yszcz¹cych kolorów bazowych systemu mieszania
Seritone Matching System i komplet satynowych odcieni
triadowych. Farba nadaje siê do formowania
pró¿niowego.

Hiflex ES
Farba triadowa o po³ysku satynowym, opracowana 
specjalnie, aby przezwyciê¿yæ problem kruszenia 
i pêkania farby, zwi¹zany z drukiem na cienkich
tworzywach sztucznych. Jeœli wymagane s¹ kolory
uzupe³niaj¹ce do naklejek stosowania na autobusach,
wówczas zaleca siê u¿ywanie farby Uvispeed
Multiflash UZ. Jest ona przygotowana do druku 
na foliach samoprzylepnych z PCV, cienkich arkuszach
poliwinylowych o œredniej twardoœci, banerach 
poliwinylowych i foliach transferowych poliwinylowych
o gruboœci 100 mikronów do naklejania na bokach 
autobusów. Wydruki przeznaczone na ty³y autobusów
powinny byæ zabezpieczone warstw¹ lakieru Hiflex
Vanish ES376.

Multidyne LY
Farba o satynowym po³ysku do zadruku wiêkszoœci
rodzajów polipropylenu, równie¿ arkuszy i materia³ów
¿³obionych. Dostêpna w 13 kolorach bazowych systemu
mieszania Seritone Matching System plus odcienie triad-
owe zgodne z norm¹ DIN 16538/9.
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Stosowanie z innymi farbami
Nie zaleca siê mieszania ¿adnej z serii farb Uviplast
z inn¹ seri¹ czy z innymi farbami, poniewa¿ bêdzie
to mia³o niekorzystny wp³yw na zaprojektowany wydruk.
Farba Hiflex ES mo¿e byæ pokrywana warstw¹ lakieru
Omniplus UL lub kolorami triadowymi. Przyleganie
poszczególnych warstw farby nie osi¹ga maksymalnej
wartoœci przed up³ywem 24 godzin po zadruku i dlatego
przed rozpoczêciem seryjnej produkcji nale¿y 
wypracowaæ optymalny system pracy ³¹cz¹cy wszystkie
etapy, odpowiednio do warunków produkcji.

Utwardzanie – Polimeryzacja Pierwotna
Informacje o utwardzaniu wyszczególnione dla ka¿dego
produktu s¹ typowe dla nowoczesnych suszarek UV.
Rzeczywiste tempo utwardzania zale¿y od  takich 
czynników jak gruboœæ warstwy farby,  stopieñ krycia, 
liczba i typ stosowanych lamp, (w³¹czaj¹c w to spektrum
emisyjne lampy, moc i wydajnoœæ) a tak¿e wydrukowan¹
iloœæ materia³u. Przy utwardzaniu za pomoc¹ b³ysku 
istotna jest iloœæ fleszy. Trzeba zwróciæ uwagê na
zapewnienie ka¿demu kolorowi prawid³owego
utwardzenia w celu osi¹gniêcia optymalnej przyczepnoœci
do pod³o¿a, a nastêpnie przyczepnoœci do warstw
nadrukowanych. Utwardzanie farby bia³ej i odcieni 
zawieraj¹cych kolor bia³y przebiega wolniej ni¿
kolorów standardowych. 

Polimeryzacja wtórna samoczynna
Chemiczna reakcja utwardzania zainicjowana przez
promieniowanie UV jest kontynuowana jeszcze przez
pewien okres czasu po opuszczeniu suszarki. Ta reakcja
mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ na przyleganie miêdzy 
warstwami i dlatego nie nale¿y dopuœciæ do nadmiernego
utwardzenia. Dlatego, aby zapewniæ optymalne 
przyleganie pierwszej warstwy i dobr¹ przyczepnoœæ
warstw nastêpnych, trzeba oszacowaæ d³ugoœæ 
utwardzania i d³ugoœæ przerw pomiêdzy kolejnymi
utwardzeniami.

Próby przeprowadzane przed produkcj¹
Tworzywa sztuczne:
Pewne rodzaje tworzyw sztucznych mog¹ byæ
impregnowane, a impregnaty – tak jak plastyfikatory
– migruj¹,  i mog¹ os³abiæ przyczepnoœæ farby nawet po
d³ugim okresie czasu od zadruku. Mo¿na tego unikn¹æ
przez przemycie, przed drukiem, powierzchni materia³u
benzyn¹ lakow¹. 
Powierzchnie zabrudzone klejem, pozostawionym przez
papier zabezpieczaj¹cy na twardym PCV powinny byæ
dok³adnie usuniête, zgodnie z instrukcj¹ producenta.
Niektóre tworzywa sztuczne mog¹ staæ siê kruche
w wyniku zadruku, prawdopodobnie z powodu
uszkodzenia struktury materia³u, czasem nawet po kilku
tygodniach po druku. Dlatego, aby tego unikn¹æ,
koniecznie nale¿y sprawdziæ zgodnoœæ tworzywa
sztucznego i farby.
Multidyne LY jest farb¹ specjalnie przygotowan¹
do drukowania na polipropylenie, zjonizowanym przez
producenta metod¹ wy³adowaniow¹ „corona”.

Skutecznoœæ tego zjonizowania z czasem s³abnie.
Dlatego zaleca siê zadruk materia³ów ze œwie¿ych
zapasów. Jakiekolwiek zanieczyszczenia powierzchni
(np. odciski palców) os³abiaj¹ przyczepnoœæ gotowego
wydruku  i jego odpornoœæ na wodê.

Formowanie pró¿niowe
Omniplus UL nadaje siê do formowania pró¿niowego
ale, z powodu zmiennych parametrów stosowanych
metod, zaleca siê przeprowadzenie testów przed
rozpoczêciem produkcji seryjnej. 
Dodatek nieodpowiednich rozcieñczalników 
wp³ywa niekorzystnie na przebieg formowania
pró¿niowego, dlatego nale¿y tego unikaæ (patrz tabela
„rozcieñczalniki”).

Wydajnoœæ
Wartoœci wydajnoœci dla ka¿dego produktu podaje siê
dla jednego koloru z ka¿dej serii. Wy¿sza pigmentacja
np. farby bia³ej i kolorów mieszanych zawieraj¹cych spor¹
iloœæ bieli, nie da tej samej wydajnoœci.

Ekspozycja zewnêtrzna
Farby z serii Uviplast zosta³y przetestowane na wp³yw
warunków atmosferycznych w specjalnym urz¹dzeniu
typu Altas – pogodomierzu, które stanowi szklana kula
wype³niona ksenonem. Wed³ug tej metody mo¿liwoœæ
ekspozycji zewnêtrznej poszczególnych rodzajów farb
oceniono nastêpuj¹co: 
2000 UP: do 12 miesiêcy; wyj¹tek UP164, 

do 8 miesiêcy.
Multidyne LY: do 12 miesiêcy.
Omniplus UL: do 24 miesiêcy; wyj¹tek UL121, UL164

do 15 miesiêcy.
Hiflex ES: do 30 miesiêcy.

Kolory wymienione jako wyj¹tki maj¹ zredukowan¹
œwiat³otrwa³oœæ i nie powinny byæ stosowane do
przed³u¿onej ekspozycji zewnêtrznej, równie¿ jako
sk³adniki kolorów mieszanych, które bêd¹ eksponowane
na zewn¹trz. 
W celu uzyskania bardziej szczegó³owych informacji
o wp³ywie warunków atmosferycznych na farby proszê
kontaktowaæ siê z Serwisem Technicznym firmy Sericol.

System mieszania kolorów SERITONE
System Seritone umo¿liwia mieszanie specjalnych
odcieni. Na system ten sk³adaj¹ siê kolory podstawowe
plus kolor bia³y i czarny oraz baza wype³niaj¹ca, która
wystêpuje w seriach farb 2000UP, Multidyne LY
i Omniplus UL.

System mieszania kolorów PANTONE®

Dostêpne s¹ formu³y dla serii Uviplast 2000 UP
pozwalaj¹ce na wykonanie dok³adnych symulacji kolorów
Pantone (na wzorniku z przedrostkiem „C”). 
Pakiet zawiera: 
1. Przewodnik po formu³ach mieszania kolorów Pantone®

2. Przewodnik Sericol z formu³ami – sk³ad podany
w procentach wagowych
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3. Oprogramowanie komputerowe – do stosowania na
kompatybilnym komputerze IBM. Ten pakiet pozwala
na u¿ytkowanie formu³ Pantone oraz na:
� Przechowywanie danych o specyficznych formu³ach

klientów.
� Automatyczne obliczanie iloœci potrzebnej farby i

kosztów.
� Oszacowanie wydajnoœci farby.
� Kontrolê zapasów; system pozwalaj¹cy obliczaæ

stan zapasów i pozosta³oœci, kiedy zapas zejdzie
poni¿ej danego (zaprogramowanego) poziomu.

4. Waga Pantone
Zaprogramowana wg odcieni Pantone, aby zapewniæ
maksimum dok³adnoœci, szybkoœci i oszczêdnoœæ
kosztów. 

Gama kolorystyczna
Baza wype³niaj¹ca jest dostêpna dla ka¿dej serii farb,
mo¿e byæ mieszana z ka¿dym kolorem standardowym,
kiedy wymagana jest wiêksza transparentnoœæ lub krótszy
czas utwardzania.

Kolory standardowe

2000 UP Multidyne LY Omniplus UL Hiflex ES

Czarny UP001 LY001 UL001 -

Czarny gêsty UP009 - UL009 -

Bia³y UP021 LY021 UL021 -

Bia³y kryj¹cy UP025 UL025 -

Seritone ¿ó³ty (odcieñ zielonkawy) UP064 LY064 UL064 -

Seritone ¿ó³ty (odcieñ czerwonawy) UP066 LY066 UL066 -

Seritone pomarañczowy UP114 LY114 UL114 -

Seritone czerwony (odcieñ ¿ó³tawy) UP121 LY121 UL121 -

Seritone czerwony (odcieñ niebieskawy) UP164 LY164 UL164 -

Seritone magenta UP165 LY165 UL165 -

Seritone fioletowy UP127 LY127 UL127 -

Seritone niebieski UP230 LY230 UL230 -

Seritone zielony UP325 LY325 UL325 -

Baza wype³niaj¹ca UP381 LY381 UL381 -

Lakier - - UL360 ES376

¯ó³ty triadowy UP052+ LY052+ UL052+ ES052+

Magenta triadowa UP135+ LY135+ UL135+ ES135+

Cyjan triadowy UP215+ LY215+ UL215+ ES215+

Czarny triadowy UP004+ LY004+ UL004+ ES004+

Baza wype³niaj¹ca triadowa UP396 LY396 UL396 ES396

Dostêpne w opakowaniach 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

+ kolory triadowe zgodne z norm¹ DIN 16538/9 (BS4160/4686)



Fujifilm Sericol Polska Sp. z o.o.  02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15a
Tel: +48 (0) 22 868 63 22; Fax: +48 (0) 22 868 63 25 
Dzia³ sprzeda¿y: +48 (0) 22 868 63 24

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.

Rozcieñczalniki i substancje dodatkowe
ZE807 Rozcieñczalnik do UP
ZE813 Szybki rozcieñczalnik do UP
ZE816 Baza matuj¹ca do UP
ZE818 Rozcieñczalnik do LY
Dostêpne w opakowaniach 5 i 1 litrowych.

ZE824 Dodatek do utwardzania przy pomocy
b³ysku UV

Dostêpny w opakowaniu 1 kg.

ZE850 Szybki rozcieñczalnik do UL
ZE829 Rozcieñczalnik do ES
Dostêpne w opakowaniach 5 litrowych.

ZE834 Rozcieñczalnik do UL i QR
Dostêpne w opakowaniach 1 litrowych.

Odcienie metaliczne
Odcienie metaliczne mo¿na uzyskaæ przez zmieszanie
z³otego lub srebrnego proszku z lakierem Omniplus UL
lub z baz¹ wype³niaj¹c¹ UP2000 i Multidyne LY. Zalecane
s¹ nastêpuj¹ce proporcje mieszania podane w stosunku
wagowym:
Z³oto UL  360 lakier Omniplus 85 czêœci

MP 461 Super drobny z³oty proszek 
Rich Pale Gold 15 czêœci
UP  381 baza wype³niaj¹ca 
UP2000 80 czêœci
MP 461 Super drobny z³oty proszek 
Rich Pale Gold 20 czêœci
LY  381  baza wype³niaj¹ca 
Multidyne LY 80 czêœci
MP  461  Super drobny z³oty proszek 
Rich Pale Gold 20 czêœci

Srebro UL  360 lakier Omniplus 88 czêœci
MP 483 Super drobny proszek
srebrny 12 czêœci
UP  381 baza wype³niaj¹ca 
UP2000 80 czêœci
MP 483 Super drobny proszek 
srebrny 20 czêœci
LY  381  baza wype³niaj¹ca 
Multidyne LY 85 czêœci
MP 483  Super drobny proszek 
srebrny 15 czêœci

Odcienie metaliczne Uviplast 2000 UP mog¹ byæ 
podbarwione przez dodanie odcieni podstawowych
Seritone Uviplast UP w iloœci 5-10%. Podobnie odcienie
metaliczne Multidyne LY mog¹ byæ zabarwione przez
dodatek kolorów standardowych Seritone Multidyne. 
Odcienie metaliczne Omniplus nie mog¹ byæ 
podbarwiane, gdy¿ wp³ywa to niekorzystnie na ich
stabilnoœæ.
Okres przydatnoœci do u¿ycia mieszanin przygotowanych
w podanych proporcjach i stosowanych w normalnych
warunkach wynosi 8 godzin dla Omniplus UL
i Multidyne LY a 24 godziny dla UP2000.

Czyszczenie sita po druku
Aby w jak najszybszy sposób usun¹æ plamy z farb
pozostaj¹ce na sicie po odwarstwieniu emulsji nale¿y 
zastosowaæ produkty SeriGel Clear (OAA03) i Antistain
Ultra (ANS81).
Szczegó³y dotycz¹ce ich stosowania zawiera ulotka 
informacyjna „Œrodki chemiczne do odwarstwiania i
usuwania plam z sita”.

Specjalny dobór barw
Specjalne kolory mog¹ byæ przygotowane na podstawie
próbki wydruku, próbki mokrej farby lub zgodnie
z wzornikami Pantone®, „British Standard”, „HKS”, lub
„odnoœników Munsell”. Do zamówienia nale¿y do³¹czyæ
próbkê pod³o¿a oraz numer i typ stosowanej siatki. Inne
wymagane w³aœciwoœci specjalnych kolorów mog¹ byæ
równie¿ bardzo wa¿ne, dlatego nale¿y dostarczyæ pe³n¹
informacjê o przebiegu procesu. 
Nasz Dzia³ Techniczny chêtnie udzieli porad odnoœnie
niestandardowych kolorów. 
Minimalna zamawiana iloœæ wynosi 5 kg.

Przechowywanie
Pojemniki nale¿y dok³adnie zamykaæ natychmiast po
u¿yciu. Farby Uviplast i ich rozcieñczalniki nie mog¹ byæ
przechowywane w miejscu  bezpoœrednio
nas³onecznionym ani w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a i nale¿y je
przechowywaæ z dala od nadtlenków. Aby zachowaæ
maksymalny czas przydatnoœci do u¿ycia temperatura
przechowywania powinna wynosiæ 10-25oC.
Przechowywan¹ w ch³odnym miejscu farbê mo¿na
stosowaæ przez 12 miesiêcy od daty wyprodukowania.

Zasady bezpiecznego stosowania
Farby Uviplast:
� Nie zawieraj¹ ¿adnych substancji (toksycznych)

rakotwórczych, mutogennych czy chemikaliów
tworz¹cych toksyny.  

� Nie ma punktu zap³onu dlatego te¿ nie podlega 
przepisom o cieczach ³atwopalnych.

� Nie zawieraj¹ o³owiu ani innych metali ciê¿kich
co odpowiada wymogom normy EN71-3: 1988
Bezpieczeñstwo Zabawek.

Dok³adne informacje na temat bezpiecznego stosowania
i zasad pracy z farbami sitodrukowymi Uviplast UV
zawarte s¹ w odpowiedniej Karcie Charakterystyki
Niebezpiecznej Substancji Chemicznej, które s¹ 
dostarczane na ¿yczenie. 

Informacje dotycz¹ce ochrony
œrodowiska
Farby Uviplast:
Nie zawieraj¹ ¿adnych lotnych rozpuszczalników i dlatego
s¹ korzystne dla œrodowiska naturalnego w porównaniu
z produktami rozpuszczalnikowymi.


