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AquaTex C
CERNEALǍ SERIGRAFICǍ PE BAZǍ DE APǍ PENTRU IMPRIMǍRI PE MATERIALE TEXTILE
Domeniu de aplicare
Aceastǎ cernealǎ serigraficǎ pe bazǎ de apǎ este recomandatǎ
pentru imprimǎri pe textile din bumbac, bumbac în amestec şi
fibre sintetice (poliester, poliamidǎ, vâscozǎ, lycra sau fibre
acetate). Nuanţele metalice sunt disponibile doar în gama NoriTex. Vǎ rugǎm sǎ citiţi fişa tehnicǎ a acestei cerneluri.
Notǎ: Materialele textile sunt ţesute în moduri diferite şi pot fi
de-asemenea apretate, acest lucru reducând aderenţa şi rezistenţa
cernelii la luminǎ. În acelaşi fel, finisǎrile pot duce la
îngǎlbenire dacǎ textilele sunt expunse la cǎldurǎ; de aceea
testele iniţiale sunt recomandate pentru toate tipurile de tesǎturi.
Nuanţele de bazǎ pentru Sistemul AquaTex C
076 Colorless
103 Yellow Lights
106 Yellow Dark
208 Orange
309 Red Light
313 Red Dark
415 Pink
417 Violet
520 Ultra Blue
625 Green Light
630 Green Medium
836 Brown
945 White Opaque
948 Black
Nuanţe Standard
944 White Opaque – cu vâscozitate redusǎ
944/002 White Opaque – cu vâscozitate mai mare
Nuanţe Policromie
156 Process Yellow
357 Process Magenta
558 Process Cyan
949 Process Black
099 Process Paste
Nuanţe Fluorescente
184 Fluo Yellow
287 Fluo Orange
385 Fluo Red
488 Fluo Pink
589 Fluo Blue
686 Fluo Green
Caracteristici
Imprimǎrile cu cerneala AquaTex C sunt plǎcute şi mǎtǎsoase la
atingere; aspectul materialelor textile nu este practic influenţat.
Informaţii ecologice
AquaTex C este o cernealǎ pe bazǎ de apǎ şi conform
compoziţiei nu conţine petrol, alţi solvenţi sau formaldehyde.

Acest lucru înseamnǎ cǎ cerneala este realizatǎ fǎrǎ adǎugarea
acestor chimicale.
Când se imprimǎ cu AquaTex C, aceasta nu tinde sǎ obtureze
ochiurile sitei serigrafice. Puterea de acoperire a White Opaque
Aqua Tex 944 şi Aqua Tex 944/002 poate fi îmbunǎtǎţitǎ prin
uscare intermediarǎ (cu uscǎtor IR).
Alegerea sitei serigrafice şi a emulsiei potrivite
În funcţie de modelul ce trebuie imprimat şi substratul pe care se
imprimǎ, se poate utiliza o sitǎ serigraficǎ din poliester, cu 21
pânǎ la 80 fire/cm (50 pânǎ la la 200 fire/ inch). Pentru nuanţele
White Opaque Aqua Tex 944 şi Aqua Tex 944/002 se pot utiliza
site cu 15 pânǎ la 43 fire/ cm (38 pânǎ la 110 fire/ inch).
Pentru realizarea ecranului serigrafic se recomandǎ utilizarea
unei emulsii rezistente la apǎ.
Uscarea şi fixarea cernelii
AquaTex C se usucǎ în aer, la temperatura camerei (aproximativ
30 – 40 minute), precum şi utilizând uscatoare cu aer cald sau IR
– pentru textile. Timpul de uscare depinde de performanţa
respectivului uscǎtor.
Cerneala poate fi fixatǎ în 2 modalitǎţi:
1. Fixarea la rece utilizând Fixativ
Înainte de imprimare se adaugǎ în proporţie de 2% auxiliarul
Fixativ (în cazul în care se utilizeazǎ White Opaque Aqua Tex
944 şi Aqua Tex 944/002 se adaugǎ 3%) şi se amestecǎ foarte
bine cu cerneala. Acest procedeu este recomandat pentru a
obţine o foarte bunǎ rezistenţǎ la spǎlare fǎrǎ a modifica
nuanţele.
[DIN 54014, spalare mecanica la 40 °C (104 °F), DIN 54010,
spalare mecanica at 60 °C (140 °F), masina de spalat la 95 °C
(203 °F)]
2. Fixare la cald
Dacǎ nu se doreşte adǎugarea auxiliarului Fixativ, o foarte bunǎ
rezistenţǎ conformǎ cu testele menţionate la capitolul “Fixare la
rece utilizând Fixativ” se poate obţine prin fixare la cald. Dupǎ
uscare, materialele imprimate se fixeazǎ cu ajutorul unui uscǎtor
cu aer cald trecând materialul timp de 2-3 minute la 130-150 °C
(260 – 300 °F).
Fixarea nuanţelor opace: White Opaque AquaTex C 944
and AquaTex C 944/002:
Pentru aceste nuanţe o bunǎ rezistenţǎ la spǎlare pe termen lung
poate fi obţinutǎ printr-o combinaţie de fixare la rece cu
“Fixativ” şi fixare la cald. Adǎugaţi 3% din auxiliarul “Fixativ”
în cernealǎ, iar dupǎ uscare treceţi materialul imprimat printr-un
cuptor cu aer cald timp de 5 - 10 minute la 150 °C (300 °F).
Pentru fixarea la cald se poate utiliza şi un cuptor IR. Se mai pot
utiliza şi prese termice; trebuie însa luat în considerare faptul cǎ
zona caldǎ a presei trebuie sa acopere zona imprimata pe toatǎ
perioada fixarii.

Înainte de fixarea la cald, trebuie verificatǎ rezitenţa la
temperaturǎ a materialului pe care se imprimǎ (atât pentru fibre
sintetice cât şi pentru fibre naturale).
Instrucţiuni de spǎlare
Se recomandǎ spǎlarea pe dos a materialelor imprimate cu
aceastǎ cernealǎ. Temperatura de spǎlare recomandatǎ este de
40 °C (100 °F). Imprimǎrile fixate corespunzator pot fi curǎţate
chimic.
Curǎţarea ecranului serigrafic de reziduuri de cernealǎ ce nu s-a
uscat în ochiurile sitei se face cu apǎ. Cerneala ce s-a uscat în
ochiurile sitei se poate curǎţa utilizând Aqua-Jet® - Cleaner L
47603, Cleaner 6614 sau Cleaner Concentrate 6953 (vǎ rugǎm
sǎ consultaţi informaţiile tehnice ale produsului “Cleaner
Concentrate 6953”).
Auxiliari
Nuanţele cernelii AquaTex C sunt livrate gata de utilizare.
Urmǎtorii auxiliari modificǎ aria de aplicare:
- AquaTex Thickener Paste: prin adǎugarea unei cantitǎţi de 5%
se mǎreşte vâscozitatea, dacǎ acest lucru este necesar;
- AquaTex Thinner: prin adǎugarea unei cantitǎţi de 3 – 5 % se
reduce vâscozitatea fǎrǎ modificǎri vizibile a nuanţei;
- AquaTex C poate fi diluatǎ şi cu apǎ; prin adaugarea unei
cantitǎţi de 15 – 20 % apǎ, nuanţele se pot modifica (deschide).
- Aqua-Jet® Retarder VZ 100: prin adǎugarea unei cantitǎţi de
5% se reduce uscarea cernelii în ochiurile sitei serigrafice
- AquaTex Fixative: prin adǎugarea unei cantitǎţi de 2 % (în
cazul nuanţelor AquaTex C 944 White Opaque este necesar un
adaos de 3 %) se obţine o foarte bunǎ rezistenţǎ la spǎlare.
Durata de utilizare a amestecului AquaTex C cu Fixative: 6-8
ore. Dupǎ expirarea acestui timp recomandǎm ca amestecul
dintre cernealǎ şi Fixative sǎ nu mai fie utilizat.

Durata de depozitare
Permiteţi cernelii şi auxiliarilor ce vor fi utilizaţi sǎ ajungǎ la o
temperaturǎ similarǎ cu a camerei în care se lucreazǎ.
Timpul de depozitare menţionat pe ambalaj, se referǎ la calitatea
cernelii, pǎstratǎ în ambalajul original şi la o temperaturǎ
cuprinsǎ între 5 °C (40 °F) şi 25 °C (75 °F).
Important
Rezultatele imprimǎrii depind în mare parte de tipul de material
pe care se imprimǎ şi de conditiile impuse. Recomandǎm sǎ
verificaţi materialele ce vor fi imprimate în conditiile oferite de
atelierul dumneavoastrǎ, înainte de a începe imprimarea propriuzisǎ.
Materialele pot varia în ceea ce priveste imprimabilitatea
datoritǎ modalitǎţilor diferite de producţie ce variazǎ de la
producǎtor la producǎtor. Anumite materiale pot fi tratate sau
pot conţine diverşi agenţi de emoliere, agenţi antistatici sau alţi
aditivi ce pot influenţa aderenţa cernelurilor.
Vǎ rugǎm de-asemenea sǎ citiţi şi informaţiile din pliantul
“Informaţii generale despre cernelurile serigrafice”.
Recomandǎri pentru dipunere
Înainte de a turna acest produs sau reziduurile în canalizare, se
recomandǎ pre-tratarea conform normelor locale în vigoare.
Informaţii despre siguranţǎ – Norme generale:
Când se lucreazǎ cu chimicale, trebuie respectate normele
specifice de protecţia muncii.
Sunt obligatorii de-asemenea urmǎtoarele:
- existenta unui sistem de ventilaţie şi aerisire
- protecţia şi îngrijirea pielii.

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 de-asemenea 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.

