Материали за направа на сито шаблони

UNIVERSAL-EVOLUTION
Фотополимерна емулсия за потготовка на сита за сито-печат
Отлична резистентност при печат със водни , солвентни,пластизолни и UV мастила .
Лесна за използване
Без разстворители. Екологочно чиста.
Високо съдържание на сухо вешество
Отлична механична резистентност. Висока резолюция и отлично заобляне на ръбовете.
Лесна за възстановяване след работа.
Късо време за експонация – отлично проявяване във вода– добра издържливост на преекспониране.
Дълъг живот на очуствената емулсия.
СПЕСИФИКАЦИЯ
Очуствяване на емулсията
Добавете 20-30 грама вода във очуствителя и разклатете докато се разтвори напълно. Добавете го към емулсията и
разбъркайте докато се хомогенизира напълно. Оставете емулсията за около час да излязат въздушните мехури.
Нанасяне: ситото трябва да е отлично обезмаслено и сухо. Нанесете по две промазвания от всяка страна на ситото.
Сушене: В сушилня с топъл въздух при температура максимум 35°С за около 1 час. Ако е необходимо ситото може да
се експонира до 20 дни , ако се пази на тъмно.
Експонация: Приблизително време при 20°С, относителна влажност 50% , разстояние 1 метър с 5000-W метал
халогенна лампа:
120 T/cm– сита: 30 секунди , 90 T/cm– сита: 40 секунди , 42 T/cm– сита: 60 секунди

Препоръчваме внимателни предварителни тестове за настройка на времената за експонация.
Проявяване: Поставете ситото във вертикално положение и го намокрете от двете страни с хладка вода Използвайте
водоструйка до пълното отваряне и на най-финните детайли. Изсушете го при стайна температура или в сушилня при
макс. 30°С.
Възстановяване на ситото: с продуктите от серия STRIP , SP-1-паста,SP-2-течен, SP-3– концентрат. Допълнително
почистване на остатъците с Solvent 109. Зa премахване оцветяването на ситата– ANTIGOST.
ОПАКОВКА
1 kg: код: UN-EVO
5-kg: код: UN-EVO 5
СРОК НА ГОДНОСТ
Неочуствената емулсия има срок на годност около 2 години в оригинална запечатана опаковка
Сивар ООД , , тел (02) 936 0824 , факс (02) 9360780 ,
Email: info@sivarbg.com , www.sivarbg.com
Горепосочената информация се смятат за валидни при правилна употреба. Всякакви трансформнаций на продуктите са за сметка на ползвателя.

