
 

 

Product Data Sheet 
 

AGENTI AUXILIARI SI ADITIVI IN TEHNOLOGIA 
UV 

 
 Calitatea cernelurilor UV permite celor care imprima, o utilizare a aceastei cerneli direct din 
recipient. Cernelurile contin toti aditivii necesari pentru lucrul cu acestea fara probleme in conditii 
normale. Adaugarea corespunzatoare a acestor aditivi are un efect pozitiv asupra proprietatilor 
cernelii ca de exemplu aderenta, curgerea, reactivitatea cat si alte proprietati ale acestora, acestia 
fiind deja continuti in diferitele tipuri de cerneluri. In cazul aplicatiilor speciale, poate fi necesara 
adaugarea unor cantitati suplimentare din acesti aditivi si din aceasta cauza este necesara si 
comercializarea lor separata. In plus, acesti componenti se incadreaza in clasa celor mai scumpi 
ingredienti pentru cerneala. Din motive economice, adaugarea acestor aditivi trebuie facuta in mod 
rational, mai ales ca folosirea acestora nu este potrivita si necesara in toate cazurile. 
 In modul de utilizare a acestor aditivi pot aparea erori. Ca in multe cazuri se aplica principiul 
“ Mult nu ajuta mult”. In majoritatea situatiilor adaugarea unui surplus de aditiv poate cauza efectul 
invers celui dorit. 
 
  AJUSTAREA VISCOZITATII 
 
 Viscozitatea cernelurilor UV poate fi modificata prin utilizarea următoarelor produse: 
 
 Aditiv UV/V (diluant universal): 

Caracteristici: Lichid transparent, uşor gălbui. Vascozitate scazuta. Nu 
prezinta pericolul ingalbenirii ulterioare al cernelii. 

Proporţia în care se adaugă: 3 - maxim 10% 
Cernelurile la care se adaugă: Toate cernelurile UV 

Efectul obţinut: Reduce vascozitatea si creste usor reactivitatea cernelii. Nu 
se evaporă, reacţionează la nivelul stratului de cerneală. 

Dezavantaje: Adaugarea unei cantitati mai mari de 10% va cauza 
deteriorarea tuturor proprietatilor cernelii, in principal 
scaderea reactivitatii si vitezei de polimerizare. Nuanţa 
cernelii se poate modifica. 

 
 Aditiv LAB-N 560894 (diluant special): 

Caracteristici: Lichid transparent, usor galbui. Vascozitate scazuta. Nu 
prezinta pericolul ingalbenirii ulterioare al cernelii. 

Proporţia în care se adaugă: 3 – maxim 10% 
Cernelurile la care se adaugă: Toate cernelurile UV 
Efectul obţinut: Reduce vascozitatea. Nu se evaporă, reacţionează la nivelul 

stratului de cerneală. Stratul de cerneală devine mai elastic 

decât în cazul în care se adaugă aditivul UV/V. 



Dezavantaje: Adaugarea unei cantitati mai mari de 10% va cauza 
deteriorarea tuturor proprietatilor cernelii, in principal 
scaderea reactivitatii si vitezei de polimerizare. Nuanţa 
cernelii se poate modifica. 

 
Atenţionare: Diluanţii nu se utilizează în scopul curăţării pielii sau a hainelor. 

 
 Pudră de îngroşare: 

Caracteristici: Pudră albă. 
Proporţia în care se adaugă: 1 – 3% 
Cernelurile la care se adaugă: Toate cernelurile UV 

Efectul obţinut: Creşte vascozitatea şi tixotropia tuturor cernelurilor UV. Se 
recomandă amestecarea acestui produs cu cerneala 
utilizând un agitator. 

Dezavantaje: Adaugarea unei cantitati mai mari decât cea recomandată 

poate duce la deteriorarea proprietăţilor de curgere şi de 
imprimabilitate a cernelurilor. 

 
  CREŞTEREA REACTIVITĂŢII 
 
 Adăugarea unei soluţii de fotoiniţiator sau de sensibilizator poate conduce la creşterea 
gradului de polimerizare al cernelurilor UV. Totuşi polimerizarea cernelurilor UV depinde şi de 
energia UV, grosimea stratului de cerneală, nuanţa cernelurilor cât şi de culoarea substratului de 
imprimat. 
 
 Aditiv UV/S (sensibilizator): 

Caracteristici: Lichid transparent usor galbui. Vascozitate medie. Amestec 
de fotoiniţiator (65%) şi răşină reactivă (35%). 

Proporţia în care se adaugă: 3 – 5% maxim 10% 

Cernelurile la care se adaugă: Toate cernelurile UV. 
Efectul obţinut: Creşte reactivitatea cernelurilor UV. Îmbunătăţeşte procesul 

de polimerizare, aderenţa cernelii la substrat cât şi 
rezistenţa chimică. 

Dezavantaje: Adaugarea unei cantitati mai mari decât cea recomandată 
poate duce la deteriorarea proprietăţilor de curgere şi de 
imprimabilitate a cernelurilor, probleme în ştanţarea şi 

tăiarea substraturilor care au fost imprimate. Pot apărea 
schimbări ale nuanţelor de culoare ale cernelurilor. 

 
Aditiv LAB-N 560700 (fotoiniţiator soluţie): 

Caracteristici: Lichid transparent uşor gălbui. Vascozitate scazuta. Nu 
prezinta pericolul ingalbenirii ulterioare al cernelii. Amestec 
pur de fotoinitiator. 

Proporţia în care se adaugă: 1 – 3% maxim 5% 
Cernelurile la care se adaugă: Toate cernelurile UV 
Efectul obţinut: LAB-N 560700 creşte reactivitatea cernelurilor UV, 

îmbunătăţeşte procesul de polimerizare al acestora în 

special pentru cernelurile colorate. Nu prezintă pericolul 
îngălbenirii ulterioare al cernelii, de aceea se poate utiliza 
în cazul cernelurilor albe şi al lacurilor. 



Dezavantaje: Supradozajul poate conduce la creşterea durităţii 
suprafeţelor imprimate şi totodată la apariţia de probleme 
în cazul supraimprimărilor. 

 
Aditiv LAB-N 551564 (fotoiniţiator soluţie): 

Caracteristici: Lichid transparent, uşor gălbui. Vascozitate scazuta. Nu 
prezinta pericolul ingalbenirii ulterioare al cernelii. Amestec 
pur de fotoinitiator. 

Proporţia în care se adaugă: 1 – maxim 3% 
Cernelurile la care se adaugă: Toate cernelurile UV 
Efectul obţinut: LAB-N 551564 creşte reactivitatea cernelurilor UV în special 

în cazul cernelurilor colorate şi a celor opace. 
Dezavantaje: Supradozajul poate conduce la creşterea durităţii 

suprafeţelor imprimate şi totodată la apariţia de probleme 
în cazul supraimprimărilor. 

 
Aditiv LAB-N 560940 (răşină reactivă): 

Caracteristici: Lichid transparent. Vascozitate ridicată. 
Proporţia în care se adaugă: Peste 5% 
Cernelurile la care se adaugă: Toate cernelurile UV 
Efectul obţinut: LAB-N 560940 creşte reactivitatea cernelurilor UV datorită 

polimerizării puternice a cernelii. Îmbunătăţeşte rezistenţa 

chimică a cernelii. 
Dezavantaje: Supradozajul poate conduce la creşterea durităţii 

suprafeţelor imprimate şi totodată la apariţia de probleme 
în cazul supraimprimărilor. 

 
  AGENŢI DE UMECTARE ŞI DE CURGERE 
 
 Ajustările uzuale ale cernelurilor UV se realizează prin adăugarea agenţilor de curgere care 
conţin silicon şi care cresc aderenţa acestora la substratul de imprimat şi totodată îmbunătăţesc 
proprietăţile de curgere ale cernelurilor. 
 
Aditiv UV/N (agent de umectare): 

Caracteristici: Lichid incolor transparent. Vascozitate scazuta. 
Proporţia în care se adaugă: 1 – 2% 

Cernelurile la care se adaugă: Toate cernelurile UV 
Efectul obţinut: Imbunatateste capacitatea de umezire (acoperire) a 

suprafeţelor dificile. De asemenea se obtin efecte pozitive 

privind aderenta si curgerea. 
Dezavantaje: Supradozajul poate cauza probleme de supraimprimare cat 

si scăderea aderenţei la substratul de imprimat. 
 
Aditiv UV/VM (agent de curgere): 

Caracteristici: Lichid albicios, tulbure, cu conţinut de silicon. Vascozitate 
scazuta. 

Proporţia în care se adaugă: 1 – 2% 
Cernelurile la care se adaugă: Toate cernelurile UV 
Efectul obţinut: Creste aderenta cat si proprietatile de alunecare a cernelii pe 

suprafata substratului. Elimină efectul coajă de portocală. 



Dezavantaje: Supradozajul determina o alunecare excesiva a cernelii pe 
suprafata de imprimat. Deteriorarea proprietatilor de 
aderenta. 

 
Aditiv LAB-N 560601 (agent de dispersie): 

Caracteristici: Lichid uşor gălbui, limpede. Vascozitate ridicată. 
Proporţia în care se adaugă: Peste 2% 
Cernelurile la care se adaugă: Toate cernelurile UV 

Efectul obţinut: LAB-N 560601 reduce efectul de separare al pigmentilor in 
unele amestecuri de cerneala şi îmbunătăţeşte 
uniformitatea nuantelor în timpul imprimărilor. 

Dezavantaje: Supradozajul poate conduce la scăderea reactivităţii cernelii 
şi la încetinirea procesului de polimerizare al acesteia. 

 
 
  ALTI ADITIVI PENTRU CERINTE SPECIALE DE IMPRIMARE 
 
Aditiv UV/LS (stabilizator pentru lumina): 

Caracteristici: Lichid usor galbui, transparent. Vascozitate medie. Nu 
prezinta efectul ingalbenirii cernelii. 

Proporţia în care se adaugă: 3 – 5% 
Cernelurile la care se adaugă: UVN, UVP 

Efectul obţinut: Reduce fenomenul de indoire al marginilor materialelor 
autoadezive. Daca este folosit cu cerneluri transparente 
creste stabilitatea acestora la lumina. Efectele destructive 
cauzate de lumina UV sunt reduse. 

Dezavantaje: Daca este depasita cantitatea maxima, poate duce la 
pierderea reactivitatii ale cernelii. De asemenea pot fi 
afectate proprietatile de aderenta. 

 
Aditiv LAB-N 350842 (stabilizator): 

Caracteristici: Lichid usor galbui, transparent. Vascozitate scăzută. 
Proporţia în care se adaugă: 1 – 2% 
Cernelurile la care se adaugă: Toate cernelurile UV 
Efectul obţinut: Creste durata de viaţă a cernelurilor UV cu conţinut de 

pigmenţi metalici. Previne polimerizarea prematură a 
cernelurilor în recipientele în care sunt păstrate şi pe 
ecranele serigrafice. 

Dezavantaje: Poate cauza reducerea reactivităţii cernelii şi capacitatea 
acesteia de polimerizare. 

 
Aditiv UV/H (catalizator): 

Caracteristici: Lichid transparent, incolor, viscozitate mare. 
Proporţia în care se adaugă: 5% 
Cernelurile la care se adaugă: UVP, NEU UVPO 
Efectul obţinut: Creste aderenţa şi rezistenţa cernelii pe substraturile 

acoperite cât şi pe materialele tip PP pretratate şi PE. 
Reacţionează complet după aproximativ 3 zile, la 
temperatura camerei. Durata de viata a amestecului 
cerneala : catalizator este de 6-8 ore. 



Dezavantaje: Poate cauza reducerea reactivităţii cernelii şi capacitatea 
acesteia de polimerizare. 

 
Aditiv UV/HA (promotor de aderenţă): 

Caracteristici: Lichid transparent, incolor, viscozitate medie. 
Proporţia în care se adaugă: 3%, maxim 4% 
Cernelurile la care se adaugă: UVP 
Efectul obţinut: Creste aderenţa pe substraturile dificil de imprimat, în 

special pentru cernelurile UVP pe substraturi tip ABS şi SAN. 
Dezavantaje: Poate cauza reducerea reactivităţii cernelii şi capacitatea 

acesteia de polimerizare, filmul de cerneală poate deveni 
lipicios. 

 
 
 Trebuie mentionat faptul ca, problemele nu se pot rezolva intotdeauna folosind agenti 
auxiliari. Factori suplimentari, spre exemplu grosimea filmului de cerneala, tipul substratului, valorile 
energiei UV etc. pot cauza dificultati si nu se pot controla intotdeauna prin sistemul de cerneala 
utilizat. Aceste probleme pot fi solutionate prin modificarea factorilor perturbatori din mediu. 
 
 
Clasificare 
 

A se citi fisa de securitate si fisa tehnica a produsului inainte de utilizare. 
 Datele din fisa tehnica sunt in concordanta cu Regulamentul (EC) No. 1907/2006 referitoare 
la lucrul cu materiale periculoase (1999/45/EC) si instructiuni referitoare la procesare, manuire si 
depozitare si informatii de prim ajutor. 
Informatiile din fisa de securitate sunt valabile la utilizarea cernelii conform fisei tehnice. 
 
 
 
 INFORMATIILE CUPRINSE IN FISA TEHNICA, AU FOST REDACTATE CU GRIJA PE BAZA EXPERIENTEI DE LABORATOR SI ÎN CONDITII COMERCIALE. CU TOATE ACESTEA, 

PERFORMANTELE PRODUSELOR SI GRADUL ÎN CARE ELE CORESPUND SCOPULUI CLIENTULUI, SUNT DETERMINATE DE CONDITIILE PARTICULARE DE UTILIZARE SI DE  MATERIALELE CE 
VOR FI IMPRIMATE. 
 NOI RECOMANDAM CLIENTILOR SA VERIFICE ÎNAINTE DE A ÎNCEPE O PRODUCTIE DE SERIE, CA PRODUSUL PREZENTAT SA SATISFACA  CERINTELE SALE. DEOARECE NU 

PUTEM ANTICIPA SAU CONTROLA CONDITIILE ÎN CARE ARE LOC UTILIZAREA PRODUSELOR NOASTRE, NU PUTEM OFERI GARANTII NECONDITIONATE PENTRU PERFORMANTELE LOR. 
TOATE  VÂNZARILE SUNT SUPUSE CONDITIILOR NOASTRE STANDARD SI DE VÂNZARE. 
 DORIM SA ACCENTUAM CA INFORMATIA ÎN ACEASTA FISA TEHNICA ESTE NUMAI O RECOMANDARE SI POATE FI NECESARA  MODIFICAREA  EI PENTRU ADAPTAREA LA 

CONDITIILE PARTICULARE ALE UNUI CLIENT SAU LA CONDITIILE DE EFICIENTA ALE UNUI ECHIPAMENT, PRODUSELE COATES SCREEN NU SUNT CONCEPUTE PENTRU A FI UTILIZATE ÎN 
COMBINATIE CU CELE ALE ALTOR PRODUCATORI DE CERNELURI SAU PRODUSE SIMILARE, DECÂT ÎN URMA UNUI ACCEPT SCRIS DIN PARTEA FIRMEI COATES SCREEN. 
 PREZENTA FISA   VERSIUNEA 5 – APRILIE 2008   ANULEAZA FISELE ANTERIOARE. 

 
Importator si distribuitor: ELECTRONIC DESIGN & CONSULTING GROUP 
Str. Floare de Gheata nr. 9, sector 5, Bucureşti Tel:021-4449320/21/24 
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