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AquaCell® GL
CERNEALǍ SERIGRAFICǍ PE BAZǍ DE APǍ PENTRU IMPRIMǍRI PE HÂRTIE, CARTON ŞI LEMN
Domeniu de aplicare
Aceastǎ cernealǎ serigraficǎ este pe bazǎ de apǎ, se usucǎ repede,
este satinatǎ şi idealǎ pentru imprimǎri pe hârtie, carton şi lemn. Are
o rezistenţǎ bunǎ în interior şi pe termen scurt în exterior.
Caracteristici:
– Se reduc costurile cu energia datoritǎ temperaturii scǎzute de
uscare
– Vitezǎ mare de imprimare
– Conţinut scǎzut de Compuşi Organici Volatili (VOC)
approximativ 2 – 3 %
– Nuanţele AquaCell® GL NU conţin pigmenţi pe bazǎ de metale
grele toxice (DIN EN 71, part 3)
Gama de colori
Vǎ rugǎm sǎ citiţi fişierul “AquaCell - color information”
Diluarea
Pentru diluarea cernelii se poate adǎuga înainte de a începe lucrul
1% Defoamer AquaCell® L 54131 şi aprpximativ 10% apǎ
sau
1 % Defoamer AquaCell® L 54131 şi of 15 – 20 % Retarder L
47716
Defoamer AquaCell® L 54131 este eficient timp de 3 zile; dupǎ
acest timp trebuie adǎugatǎ o nouǎ cantitate.
Important
Rezultatele imprimǎrii depind, în cea mai mare parte, de tipul
substratului pe care se imprimǎ şi de condiţiile în care se efectueazǎ
imprimarea. Recomandǎm verificarea compatibilitǎţii cu subtratul
pe care se imprimǎ înainte de a începe producţia, în condiţiile oferite
de atelierul dumneavoastrǎ. Materiale care ar trebui sǎ fie identice
pot varia de la producǎtor la producǎtor, şi în anumite contiţii de la
lot la lot. Unele substrarte pot fi pre-tratate, pot conţine agenţi de
protecţie sau aditivi antistatici care pot modifica aderenţa pe
substrat. Vǎ recomandǎm sǎ citiţi şi fisierul “ Recomadǎri Generale
despre cerneluri Serigrafice”.
Alegerea sitei serigrafice şi a emulsiei potrivite
Se recomandǎ utilizarea unei emulsii rezistente la cerneluri pe bazǎ
de apǎ. Este rcomandatǎ utilizarea unei site de 100 – 180 fire/ cm.
Atunci când se imprimǎ policromie pe hârtie (130 – 150 g/m3)
rezultate excelente sunt obţinute utilizând site de 150 fire/ cm.
Recomandǎri prinvind modul de lucru şi uscarea
Umiditarea relativǎ a aerului în camera în care se lucreazǎ nu trebuie
sǎ fie mai mare de 50% pentru a evita uscarea şi îngroşarea cernelii.

În cazul în care se imprimǎ perioade lungi de timp, vâscozitatea
ridicatǎ poate fi cauzatǎ de evaporarea apei, acest lucru ajustându-se
prin adǎugarea unei cantitǎţi de apǎ în cernealǎ.
În timpul pauzelor nu lǎsaţi cernealǎ în ochiurile sitei. Înainte de a
re-începe lucrul spǎlaţi ecranul cu Aqua-Jet® Liquid Cleaner L
34642 sau scufundaţi sita într-un bazin cu apǎ curatǎ; dupǎ aceasta
faceţi câteva trageri de probǎ pânǎ imprimarea va reveni la normal.
În general, pentru uscare, se recomandǎ utilizarea unui utilaj cu un
bun flux bun de aer şi o temperaturǎ mai micǎ în favoarea unui utilaj
care are un flux scǎzut de aer şi o temperaturǎ mai mare. Nu se
recomandǎ utilizarea acestui produs pentru imprimare de ambele
pǎrţi ale produsului datoritǎ problemelor ce pot apǎrea la depozitare.
Curǎţarea
Ecranele serigrafice şi ustensilele utilizate în timpul lucrului pot fi
curǎţate cu Aqua-Jet® Liquid Cleaner L 34642 sau Cleaning
Concentrate 6953.
Acestea pot fi curǎţate şi într-o unitate specialǎ utilizând curǎţitorii
specifici utilajului.
Când se curǎţǎ manual ecranele serigrafice, se recomandǎ utilizarea
Aqua-Jet® Liquid Cleaner L 34642 sau Cleaning Concentrate 6953.
Aceşti doi curǎţitori trebuie pulverizaţi şi apoi utilizând o pensulǎ
aplicaţi pe întreaga suprafaţǎ a ecranului. Dupǎ 2-3 minute clǎtiţi cu
un jet puternic de apǎ.
Auziliari
– Defoamer AquaCell® L 54131 – adǎugaţi 1 % în cernealǎ şi
amestecaţi foarte bine
– Retarder L 47716 – se poate utiliza ca întârzietorul pastǎ (ex : nu
modificǎ foarte mult vâscozitatea cernelii). Se adaugǎ în cernealǎ în
proporţie de 15 – 20 %
– Aqua-Jet® Liquid Cleaner L 34642 – curǎţitor pentru cernelurile
pe bazǎ de apǎ.
– Cleaning Concentrate 6953 – curǎţitor fǎrǎ solvenţi, ce poate fi
diluat cu apǎ.
– Cleaner 6614 – curǎţitor pe bazǎ de solvent ce se utilizeazǎ în
cazul cernelii uscate în ochiurile ecranului serigrafic. Sita trebuie sǎ
fie uscatǎ înainte de aplicare.
Durata de depozitare
Înainte de a începe lucrul permiteţi atât cernelii cât şi auxiliarilor sǎ
se încǎlzeascǎ pânǎ la temperatura camerei în care se lucrazǎ.
Perioada de depozitare menţionatǎ pe ambalaj, asigurǎ calitatea
cernelii şi se referǎ la depozitarea în ambalajul original, nedesfǎcut,
la temperatura camerei cuprinsǎ între 5 – 25 °C.

Informaţiile oferite în fişele tehnice sau în alte documente sunt bazate pe testele efectuate de Pröll. Deoarece imprimarea este afectatǎ de diverşi factori de imprimare şi de mediu,
informaţiile şi instrucţiunile menţionate anterior reprezintǎ doar recomandǎri generale de utilizare şi nu trebuie considerate garanţii cu privire la produs.
Pentru a confirma compatibilitatea produselor cu scopul şi procesul dorit, este recomandatǎ efectuarea de cǎtre fiecare compǎrǎtor a unor teste şi a verifica: caracteristicile
produsului, rezistenţa la intemperii, proporţiile de amestec, nivelul de luciu, proporţiile de diluţie, amestecurile speciale, imprimabilitatea, viteza de uscare, curǎţarea, efectele
obţinute pe alte/ asupra altor materiale sau mǎsurile de siguranţǎ recomandate. Toate detaliile conţinute în fisierul “Informaţii generale despre cernelurile serigrafice” trebuie deasemenea luate în considerare. Producerea sau utilizarea produselor ce conţin cernelurile Proll, au loc în afara zonei de control a companiei noastre şi de aceea responsabilitatea
pentru aplicarea şi utilizarea produselor aparţine în totalitate cumpǎrǎtorului. Proll declinǎ orice garanţie, explicitǎ sau implicitǎ. aceastǎ informaţie înlocuieşte în totalitate orice
informaţie tehnicǎ anterioarǎ.

