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FOTECOAT 1835 SOLO 
 
 
FOTECOAT 1835 SOLO este o emulsie presensibilizata gata de folosire pentru realizarea ecranelor 
foarte groase. 
Este potrivita pentru imprimarea cu: plastisoli, termoplastice, silicon, cerneluri textile, cerneluri pe baza 
de apa si adezivi, granule,glitter, frita cerneluri speciale pentru imprimarea pe ceramica, solder mask 
peelable, imprimari 3D( cu densitate mare) pe jeans, sepci si tricouri pentru baseball. 
 
FOTECOAT 1835 SOLO are multe aspecte neobisnuite si trebuie folosita urmarind tehnica de procesare 
descrisa. 
 
Aceasta emulsie trebuie folosita pe sita sintetica cu un numar de 8-54 fire/cm sau pe site din otel 
inoxidabil. 
 
Cu FOTECOAT 1835 SOLO se poate emulsiona manual sau cu masina ud pe ud. Este posibil sa faceti 
intre 5 si 20 de aplicari pe partea de racletare. 
 
Nu e nevoie sa folositi un sablon. Grosimea finala a ecranului depinde in totalitate de numarul de trageri 
de pe partea de racletare. 
 
Se poate obtine o grosime a ecranului de aproximativ 100-2000µ, in functie de tipul sitei si de numarul 
de fire. 
 
Pentru a obtine o calitate ridicata, ecrane fara bule de aer, sunt necesare urmatoarele tehnici de 
emulsionare: 

1. manual: 
- 2 emulsionari pe partea de imprimare, 2 pe partea de racletare ud pe ud  
- se razuie bine pe ambele parti emulsia 
- se aplica numarul necesar de emulsionari DOAR pe partea de racletare,totul ud pe ud 

 
2. cu masina: 
- 2 emulsionari doar pe partea de imprimare 
- atatea emulsionari cate sunt necesare doar pe partea de racletare 
- totul ud pe ud 

 
In tabelul 9. este explicata legatura intre sita, grosimea ecranului, timpul de uscare, expunerea si spalarea. 
 



 
1. Descrierea emulsiei FOTECOAT 1835 SOLO: 
- emulsie presensibilizata 
- culoare: purpuriu inchis, cu contrast ridicat 
- continut solid: 56% 
- vascozitate: foarte groasa asemanatoare chitului 
-  degazarea este foarte lenta din cauza vascozitatii ridicate; evitati agitarea 
- daca emulsia ajunge rece(din cauza transportului), vascozitatea va creste; lasati emulsia la 

temperatura camerei pana se ajunge la vascozitatea normala sau incalziti emulsia intr-o baie de apa. 
 

2. Realizarea ecranelor cu FOTECOAT 1835 SOLO in lumina galbena sau tungsten 
a) degresati si uscati sita ca de obicei 
b) folositi o scafa standard pentru emulsionarea manuala sau cu masina ( cu raza de curbura a 

muchiei de aplicare de 1.0 mm) 
c) emulsionati foarte lent; conform schemei descrise pana se obtine grosimea dorita a 

ecranului  
d) important: uscati cu partea de imprimare in sus 
e) temperatura aerului: maxim 300C(860F) pentru a evita  uscarea superficiala  
f) timpul de uscare: cel mai bine este sa lasati ecranul sa se usuce peste noapte. Trebuie sa 

fie complet uscat inainte de expunere. Atata timp cat ecranul are o culoare deschisa, nu este 
inca complet uscat. Ecranul uscat trebuie sa fie de culoare purpuriu inchis. 

g) Expunere: trebuie folosite doar surse de lumina de intensitate mare. 
h) Developare: Ecranul expus trebuie cufundat in apa calduta pentru 15-60 minute; apoi folositi 

un jet pentru a dezobtura suprafata neexpusa. In aceste conditii ecranul este moale si 
trebuie tratat cu grija si fara presiune mare.  

i) Pregatirea ecranului: lasati ecranul sa se usuce si obturati suprafata libera in afara imaginii 
de imprimat cu emulsie rezistenta la apa 

j) Curatarea ecranului: FOTECOAT 1835 SOLO este o emulsie rezistenta la apa; pentru 
curatare puteti folosi numai white spirit sau diluanti medii. 

k) Recuperarea ecranului: 
- cufundati ecranul intr-o concentratie puternica de solutie de recuperare pana se inmoaie. 
( FOTECHEM 2042 diluata cu apa 1:10) Apoi cu o perie aplicati lichid de recuperare( daca 
este necesar) si in final clatiti cu un jet de apa cu presiune medie inainte de a folosi un pistol 
cu presiune mare.  

-  sau folositi solutia de recuperare standard si aplicati-o numai pe partea de racletare, apoi    
desprindeti cu presiune ecranul gros de pe sita   

 
NU ESTE RECOMANDAT SA FOLOSITI CLEAN- MIX.  
 
3. CALITATEA ECRANULUI: 
- grosimea ecranului: este important sa se realizeze ca tipul sitei, numarul de fire, diametrul firului, 

culoarea si tesatura,viteza de emulsionare si numarul de trageri aplicate controleaza grosimea 
efectiva a ecranului. Sunt necesare teste. 

- Intinderea sitei: ecranele groase au tendinta de a deveni  casante. De aceea sita trebuie intinsa pana 
la 30 newtoni. 

- Rezolutia ecranului: 
-  3x grosimea ecranului(sita + emulsie)= deschidere minima 

- exemple: grosimea ecranului 500µx3 = latimea minima 1.5mm 



 
- definitia marginii ecranului: 

- fixarea pe sita este excelenta  
      - deschiderile ecranului sunt nete si corespund dimensional celor de pe film 
      - deschiderea ecranului este conica ( mai mica in sita) cu rezultatul ca imprimarea devine mai dificila   
    din cauza obstructionarii curgerii cernelii. 
- Prin cresterea distantei dintre lampa si rama de vacuumare si adaptarea timpului de expunere, 

structura conica poate fi redusa. 
- Influenta culorii sitei:  
          - Sita colorata permite obtinerea unei deschideri a sitei cu un continut aproape fara reziduuri.  

 
4. Depozitare: 

Durata de depozitare a emulsiei FOTECOAT 1835 SOLO:                         8 luni 
Timpul de depozitare pentru ecranele emulsionate:                                    1 luna( intuneric complet) 

 
5. Expunere: 
- sursa de lumina: este necesara o lumina cu intensitate mare domeniul de lungimi de unda de 340-

400nm. Lampile cu halogenura metalica necesita un bulb fotopolimeric( nu diazo sau gallium); tipul 
starterului instant( fara sistem de inchidere) este in general binevenit.In cazul lampilor cu vapori de 
mercur e nevoie de un timp de expunere foarte mare. Nu sunt recomandate tuburile fluorescente. 

- Bulbul cu halogenura metalica trebuie sa aiba mai putin de 500 de ore de folosire. 
- distanta sursa de lumina la rama de vacuumare: pentru a reduce timpul de expunere pentrru 

ecranele groase, o reducere a distantei de la 100cm la 80 cm poate fi un avantaj 
Aceasta poate avea ca rezultat reducerea cu aproximativ 35% a timpului de expunere. Oricum structura 
conica creste. 
- este important sa faceti mai intai un test de expunere( test in pasi) pentru a obtine timpul optim de 

expunere si relatia dintre acesta si culoarea sitei , numarul de fire, diametrul firului, grosimea 
ecranului emulsionat 

Timpi de expunere empirici: 
- sita alba:   25% din grosimea totala a ecranului 
- sita galbena:   40% din grosimea totala a ecranului 
- sita din otel:    80% din grosimea totala a ecranului 

aceste date sunt pentru o lampa cu halogenura metalica Akticop S de 3.5 kw cu 100 de ore de folosire si 
aflata la o distanta de 100 cm. 
 

6. Developare: 
- datorita grosimii mari a ecranului este necesara o procesare speciala 
- ecranul expus trebuie cufundat in apa calduta(25-300C) pentru 15-120 minute, in functie de grosimea 

ecranului. 
- Un spray bun trebuie folosit pentru a clati ecranul mai moale pana cand  deschiderile sunt clare 
- Ideal este sa folositi pistolul Flottmann 
- La aceasta etapa ecranul este moale si nu permite tratament cu presiune foarte mare a apei( maxim 

20 bar). 
 

7. Intaritori chimici: 
- Folositi FOTECHEM 2110 sau 2100. Ecranele intarite pot deveni casante. Ele nu mai pot fi 

recuperate. 
 
 



 
 
8. Imprimare: 
- in timpul imprimarii, distanta intre ecran si suprafata de impriamare nu trebuie sa depaseasca 1mm. 

Pentru imprimari cu definitie buna trebuie folosite raclete dure cu muchie rectangulara. 
 

9. Parametrii: 
In tabelul de mai jos sunt date exemple pentru a va ajuta in determinarea numarului de emulsionari  pe 
diverse tipuri de site pentru a obtine grosimea dorita a  ecranului , timpul de expunere, developarea si 
timpul de uscare. 
    

 
 

 9.1 Expunere, uscare, developare,rezolutie 
 

Tipul sitei Secventa de 
emulsionare* 

Grosimea totala  
aprox. a  
ecranului  

Timpul  
de  
uscare 
 la 250C 

Expunere* Timpul de 
cufundare 
inainte de 
developare 

Rezolutia 
teoretica  
pe sita alba 

                          secunde   
 Dupa 

razuire 
Microni Ore  Distanta 

Cm 
Sita alba Sita 

galbena 
minute microni 

10-270 5x 900 6 100 225 360 60-120 2700 
 10x 1100 8 100 275 450 60-120 3300 
15-250 5x 800 6 100 200 320 60-120 2400 
 10x 1000 8 100 250 400 60-120 3000 
21-150 5x 450 2 ½ 100 120 180 45 1350 
 10x 770 4 100 200 350 60 2300 
32-100 5x 370 2 100 95 170 30 1100 
 10x 600 3 ½ 100 150 240 60 1800 
43-80 5x 230 1 100 60 100 30 700 
 10x 360 2 100 90 150 30 1100 
55-70 5x 200 1 100 60 100 20 600 
 10x 310 1 ½ 100 80 140 30 1000 

 
* cu lampa cu halogenura metalica(Akticop S 3.5 kw) si bulb fotopolimeric de 340-400nm cu 100 ore de 
operare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.2. Grosimea ecranului depinde de numarul de emulsionari manuale** 
( masuratorile indicate in microni sunt pentru grosimea totala a ecranului) 

Grosimea aproximativa a ecranului in microni dupa razuire** Tipul sitei 
4x 6x 8x 12x 16x 

10-270 720 830 900 1100 1250 
15-250 630 720 810 900 1180 
21-110 360 430 520 630 780 
32-100 270 320 400 470 590 
43-80 180 210 270 320 380 
55-70 15 180 220 270 320 
** numarata dupa aplicarea a 2 emulsionari pe fiecare parte ud pe ud urmata de razuire completa pe ambele 
parti. Fara uscari intermediare. 
Ecranele sunt cu aproximativ 10% mai groase inainte de expunere. 
FOTEC AG 
Aceste informatii tehnice sunt prezentate fara sa reprezinte o garantie. Rezultatele din aceasta fisa tehnica sunt bazate pe teste de 
laborator. Furnizorul isi declina orice responsabilitate pentru folosirea incorecta a acestor produse care sunt realizate si vandute 
DOAR pentru uz industrial. 
 

IMPRIMAREA CU ECRANE GROASE 
 

1. Sita: 
 
- 8-54 fire/cm 
- tensiunea ecranului: 30 newtoni/cm 
- este de dorit sa folositi sita cu cel mai subtire fir posibil 
- folosind sita colorata s-au obtinut rezultate bune 

 
2. Racleta: 
 
Folositi o racleta ascutita cu duritate de 75-80 shore. Este recomnadata o racleta cu duritate tripla 
70/90/70. Unghiul de apropiere al racletei si presiunea asupra racletei trebuie ajustate pentru a se potrivi 
parametrilor ecranului si imaginii imprimarii.Cerneala trebuie sa imprime o imagine clara, bine definita pe 
substrat.Folositi o viteza redusa atat la racleta cat si la contraracleta, asigurandu-va ca dupa trecerea 
contraracletei cerneala a completat bine imaginea ecranului. Distanta off-contact intre ecran si sita 
trebuie sa fie de 1mm. Asigurati-va ca viteza si unghiul de ridicare a ecranului este imediat si  urmeaza 
direct racleta pe linia de imprimare. Ridicarea ecranului este de o importanta deosebita, deoarece esecul 
in realizarea parametrului de imprimare nu va permite crearea unor efecte bine definite.  
 
3. Emulsii/ecrane: 

 
Ecranul trebuie realizat corect. Acest lucru este la fel de important ca si cerneala utilizata si parametrii de 
imprimare. Pentru cernelurile plastisol speciale( plastisoli cu densitate mare) sunt recomandate ecranele 
groase de 200-400 microni. Folosind ecrane mai groase se va crea un strat mai mare de cerneala. Cu 
cat este mai gros ecranul si deschiderile din sita mai mari cu atat va fi mai gros stratul de cerneala. 
Utilizarea unor grosimi mai mari de cerneala cu site rare mareste sansele de imprastiere a cernelii si de 
distorsionare a imaginii.                           
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