
T I F L E X 
FISA TEHNICA PRODUS 

 

POLYTHANE 
CERNEALA PE BAZA SOLVENT PENTRU TEXTILE 

Cerneala pe baza de solvent pentru imprimare serigrafica pe materiale textile 
sintetice impregnate 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Aspect: Satinat 

Densitatea medie: 1,30 

Viscozitate: 37 ± 3 Pa.s 

Uscare: - in aer: 30 minute la 200C 
- in current de aer cald: 2 minute la 600C 

Durata de utilizare a 
amestecului cerneala-catalizator: 

12 ore 

Opacitate: Excelenta 

Consum standard: 25 m2/l utilizand o sita cu 48 fire/cm 

Rezistenta la exterior: Buna 

Rezistenta la lumina: Buna 

Diluanti: - diluant                                4905 (5% maxim) 

- retarderi                             4906 

Solventi de curatare:  - manual                               2891, NS-81, NS-91 si NS-99 

- automat                              2881, 2899, NS-81, NS-91 si NS-99 

Termen de valabilitate: Conform etichetei de pe ambalaj 

 

MOD de UTILIZARE 

Gama de cerneluri POLYTHANE poate fi utilizata pentru imprimari pe majoritatea substraturilor textile 
sintetice. Se recomanda utilizarea unor site serigrafice de la 21 la 90 fire/cm. Cerneala poate fi imprimata direct 

sau prin transfer (utilizand adezivul pudra termofuzibil sau adezivul termofuzibil serigrafiabil de la gama de 
cerneluri FLASHCOLOR). 

Cand nu este ceruta o rezistenta marita, poate fi utilizata fara catalizator. 
Atunci cand este ceruta o rezistemta marita (aderenta, flexibilitate, rezistenta la spalare), adaugati 10 % 

catalizator.    

Inainte de inceperea productiei, este recomandata verificarea compatibilitatii si rezistentei cernelii pe  
materialul textil prin spalarea articolului conform conditiilor indicate pe eticheta. 

 

Imprimarea prin transfer 

 Cernelurile din gama Polythane sunt amestecate cu catalizatorul XF822 în proporţie de 10% (părţi în 

greutate) şi sunt imprimate pe hârtia de transfer siliconată după ce acesta a fost trecută prin tunelul de uscare 
IR. Imprimările sunt apoi uscate şi sunt imprimate la final (dupa ce a fost depusă şi ultima culoare) cu un strat 

de Adeziv plastisol termofuzibil, Adeziv Oekiflash sau pudra de transfer. Adezivul trebuie apoi preuscat în 
tunelul IR timp de 60 secunde la o temperatură cuprinsă între 100-110°C. Din acest moment imaginile obţinute 

pot fi stocate. Transferul se realizează în aceleaşi condiţii ca şi pentru gama de cerneluri Flashcolor. 

 

 



CULORI STANDARD 

Alb Albastru primar 

Galben lamaie opac Albastru inchis 

Galben mediu opac Verde mediu opac 

Orange opac Verde inchis opac 

Rosu aprins opac Negru opac 

Ciclam Violet 

CULORI DE POLICROMIE 

Galben de policromie  

Magenta de policromie  

Cyan de policromie  

Negru de policromie  

ADITIVI SI BAZE SPECIALE 

Baza de amestec pentru policromie  

Polythane retroreflechisante  

Baza de amestec  

Catalizator XF 822  

 

 
 

DEPOZITARE, TOXICOLOGIE si MEDIU 
 

Conform fiselor de tehnice de securitate gratuite pe adresa de internet:www.quickfds.com. 

Cernelurile POLYTHANE pot fi utilizate in industria jucariilor (conform standardului EN 71-3). 
 

 
 

 

Informatiile din fisele tehnice sunt bazate pe experienta noastra prezenta, oricum ele nu reprezinta o garantie a 
proprietatilor produsului si nu reprezinta termenii unui contract. Sunt oferite pentru a informa, dar este absolut 

necesar sa faceti propriile voastre teste de imprimare inainte de a incepe lucrul. 
Toate fisele tehnice anterioare nu mai sunt valabile. 

 

 
 

 
 

Importator si distribuitor: ELECTRONIC DESIGN & CONSULTING GROUP SRL 
Str. Floare de Gheata, nr. 9, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 0214449320/21/24/26 

www.edcg.ro 

E-mail: office@edcg.ro 
 

DISTRIBUITOR pentru cerneluri de textile Tiflex Franta 
10. avenue de la 1ere Armee Francaise Rhin et Danube 

B.P. -01450 PONCIN 

E-MAIL : export@tiflex.fr WEB : http://www.tiflex.com 
TEL: 0033 4 74 37 33 8097/ FAX: 0033 4 74 37 33 62 

mailto:export@tiflex.fr

