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IMPRIMAREA CU CERNELURI
SERIGRAFICE PE BAZǍ DE APǍ

AQUA JET ® FGL M
AQUA JET ® KSF
AQUA CELL ® GL

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE IMPORTANTE ÎN CAZUL ÎN CARE SE LUCREAZǍ CU
CERNELURI PE BAZǍ DE APǍ
1) Caracteristici generale
Cernelurile Aqua-Jet® FGL M şi Aqua-Jet® KSF sunt cerneluri serigrafice cu o variatǎ gamǎ de substraturi pe care se
pot imprima. Aceste sisteme de cernealǎ oferǎ o bunǎ rezistenţǎ la luminǎ şi intemperii, fiind ideale pentru utilizare pe
termen lung în exterior.
Aqua Cell® GL se utilizeazǎ în general pe hârtie, carton şi lemn şi are o bunǎ rezistenţǎ la luminǎ. Aceastǎ cernealǎ
este similarǎ cu o cernealǎ pe bazǎ de solvent ca şi modalitate de imprimare şi ca uşurinţǎ de lucru.
Aqua-Jet® FGL M, Aqua-Jet® KSF şi Aqua Cell® GL nu se recomandǎ în cazul imprimǎrilor faţǎ/verso.
2) Sita serigraficǎ
Pentru imprimarea cu aceste cerneluri se poate utiliza sitǎ din poliester de la 5- 150 fire/ cm. Când se imprimǎ linii fine
şi raster se recomandǎ utilizarea unei site vopsite (galben, galben-portocaliu).
3) Emulsia
Se recomandǎ utilizarea unor emulsii sau filme capilare rezistente la cernelurile pe bazǎ de apǎ.
Înainte şi dupǎ expunere, emulsia sau filmul capilar trebuie sǎ fie complet uscat.
Ecranul trebuie expus la timpul maxim recomandat, deoarece se mǎreşte durabilitatea ecranului.
Se recomandǎ utilizarea unor site vopsite doarece acestea permit variaţii mai mari la timpul de expunere.
4) Imprimarea
Înainte de imprimare adǎugaţi 1% Defoamer şi dacǎ este necesar, 2% Crosslinker L 20749. Durata de viaţǎ a
amestecului este de aproximativ 8 ore.
Utilizaţi Defoamer L 54131 cu Aqua-Jet® FGL M şi Aqua Cell® GL.
Utilizaţi Defoamer L 36273 cu Aqua-Jet® KSF.
Recomandǎm urmǎtoarele cantitǎţi de amestec cu apǎ pentru diluare :
Aqua-Jet® FGL M
10% minimum
Aqua-Jet® KSF
5 - 10 %
Aqua Cell® GL
10% minimum
Umiditatea relativǎ în camera de imprimare înainte de a începe lucrul ar trebui sǎ fie cel puţin 50% ; ideal ar fi ca
umiditatea sǎ fie între 60 – 70 %.
Ar trebui luatǎ în considerare achiziţionarea unui sistem de control al umiditǎţii.
Înainte de imprimare emulsia trebuie umezitǎ pentru a evita ca apa din cernealǎ sǎ fie extrasǎ şi a îmbunǎtǎţi curgerea
acesteia.
Dupǎ fiecare imprimare emulsia trebuie acoperitǎ cu un strat gros de cernealǎ (aproximativ 3 mm). Acest lucru
împiedicǎ uscarea cernelii între imprimǎri sau în timpul pauzelor.
Acoperirea emulsiei cu un strat mai gros de cernealǎ oferǎ o suprafaţǎ umedǎ mai mare, mǎrind astfel zona de
evaporare. Umiditatea ridicatǎ din camera de lucru poate contracara efectele evaporǎrii.
Zona în care cerneala nu este în mişcare trebuie menţinutǎ umedǎ prin pulverizarea unei cantitǎţi de apǎ ; în acest fel se
evitǎ problemele cauzate de apariţia unei pelicule datorate evaporǎrii apei.
În timpul imprimǎrii, cerneala care s-a uscat poate fi îndepǎrtatǎ utilizând Aqua-Jet® Liquid Cleaner L 34642 sau L
47603.
Petele de cernealǎ persistente pot fi îndepǎrtate utilizând un curǎţitor pe bazǎ de solvent precum Cleaner 6614.
5. Curǎţarea ecranului
Ecranul trebuie şters şi zona cu imaginea imprimatǎ trebuie sǎ fie menţinutǎ umedǎ. Dupǎ aceasta, racleta trebuie
îndepǎrtatǎ şi introdusǎ într-un bazin cu apǎ.
Cerneala îndepǎrtatǎ de pe ecran nu trebuie pusǎ înapoi în recipientul original.
Dacǎ procedeul de curǎţare nu poate fi realizat imediat dupǎ imprimare, introduceţi ecranul serigafic într-un bazin cu
apǎ sau menţineţi-l umed.
Ecranul serigrafic trebuie curǎţat cu un curǎţitor lichid şi o pensulǎ moale. Clǎtiţi apoi ecranul cu un jet puternic de apǎ.
Pentru cerneala mai dificilǎ de îndepǎrtat, aplicaţi din nou curǎţitor şi lǎsaţi la acţionat timp de câteva minute. Clǎtiţi
din nou ecranul cu apǎ.
Petele foarte dificile, de cernealǎ uscatǎ, pot fi îndepǎrtate utilizând un curǎţitor pe bazǎ de solvent – Cleaner 6614 –
dupǎ ce ecranul a fost complet sucat.
Ecranele mai pot fi curǎţate şi într-o maşinǎ de spǎlat specialǎ.

IMPRIMAREA CU CERNELURI PE BAZǍ DE APǍ
1. Umeziţi ecranul cu apǎ înainte de a începe procesul de
imprimare
Un ecran uscat poate cauza rezultate necorespunzǎtoare, în
special cand se imprimǎ raster sau linii fine.

2. Producţia
Aplicaţi un strat gros de cernealǎ pe ecranul serigrafic (2-3
mm)
Pentru maşinile semi automate sau complet automate se
recomandǎ utilizarea contra-racletei ; aceasta trebue sǎ fie cu
marginile rotunjite.
Imediat dupǎ imprimare ochiurile trebuie umplute din nou cu
cernealǎ.
Manevrarea cernelii în acest fel oferǎ o imprimare fǎrǎ
probleme.

3. Opriri în timpul imprimǎrii mai mici de 3 minute
Ecranul trebuie lǎsat în poziţia menţionata în Figura 2, cu
ochiurile unplute cu cernealǎ.
Acest lucru permite ca, în timpul pauzelor mai mici de 3
minute, ecranul sǎ nu fie curǎţat. (ex : atunci când pauza este
necesarǎ pentru a verifica rezultatul imprimǎrii)

4. Opriri în timpul imprimǎrii mai mici de 15 minute
Ecranul trebuie acoperit cu un strat gros de cernealǎ şi apoi
pulverizatǎ apǎ pe întreaga suprafaţa a acestuia, la fel ca în
Figura 3.
Acest lucru previne evaporarea apei din cernealǎ şi astfel
uscarea cernelii în ochiurile ecranului.
În momentul în care se re-începe lucrul vǎ recomandǎm
imprimarea unor teste pânǎ când imaginea imprimatǎ va reveni
la normal.

5. Opriri în timpul imprimǎrii mai mari de 15 minute
Ştergeţi ecranul înainte de a vǎ opri din lucru şi spǎlaţi-l foarte bine cu Liquid Cleaner Aqua-Jet®.
Zona în care cerneala nu este în mişcare trebuie umezitǎ prin pulverizare cu apǎ.

