
 

 

 

Product Data Sheet 
 

CERNELURI SERIGRAFICE CU USCARE UV 
UVU 

 
 

1. Proprietati 
 Cernelurile serigrafice din gama UVU prezinta o buna aderenta pe majoritatea 
substraturilor comune. Aceasta cerneala este adecvata pentru imprimarile din domeniul 
publicitar. Cernelurile din gama UVU se pot utiliza pentru imprimarea pe PVC rigid si flexibil 
(daca se imprima pe folii de PVC cu un continut mare de agent de plastifiere sau pe prelate de 
camioane se recomanda realizarea de teste preliminare. Exista riscul de blocare a foliilor), 
polistiren, ABS, PMMA, PETG, placi din PP, hartie si carton. In cazul imprimarilor pe substraturi 
din PP (folii, folii ondulate etc) este necesara adaugarea de 5% aditiv PP/UVU in vederea 
cresterii aderentei la substratul de imprimat. 
Cerneala UVU este adecvata pentru numeroase imprimari prin serigrafie inclusiv pentru 
imprimari outdoor de lunga durata. Dupa expunerea la apa si la medii cu umiditate ridicata 
(ploaie, ceata) imprimarile realizate cu cernelurile UVU pe substraturi din PP prezinta o scadere 
a rezistentei la zgariere cat si o scadere a aderentei. Din acest motiv, in aceste conditii 
imprimarile nu trebuie sa fie expuse la tensiuni mecanice precum abraziunea sau indoirea. 
Pentru imprimari outdoor cu cerinte ridicate pe substraturi tip PP se recomanda utilizarea seriei 
UVPO. 
 
 2. Caracteristici 

Cernelurile UVU sunt cerneluri cu reactivitate mare. Dupa polimerizarea UV cernelurile 
formeaza o pelicula lucioasa si nelipicioasa, rezistenta la abraziune. Imprimarile sunt rezistente 
la exterior, prezinta opacitate medie si sunt foarte stralucitoare. Imediat dupa imprimare filmul 
de cerneala UVU este suficient de flexibil pentru a putea fi supus unor operatii ulterioare 
(taiere, stantare, indoire). Totusi, cerneala UVU este o cerneala care polimerizeaza in timp. De 
aceea, imprimarile cu cerneala UVU isi vor pierde in timp rezistenta la impact. Pentru aplicatiile 
unde trebuie mentinuta flexibilitatea imprimarii se recomanda utilizarea gamei de cerneluri UVX. 
 

3. Pigmenti si rezistenta la lumina 
Nuantele de culori din gama cernelurilor UVU nu contin pigmenti ai metalelor grele si 

sunt in conformitate cu reglementarile referitoare la siguranta jucariilor, EN71, partea a3a. 
 Cernelurile serigrafice UVU conţin pigmenţi cu o rezistenţă la lumină de 7-8 pe scara 
wool (DIN 16 525) si sunt adecvate pentru imprimari outdoor de lunga durata. 
 Amestecurile de cerneluri UVU care contin in componenta lor nuante de albastru sau 
verde pot sa prezinte usoara scadere a reactivitatii. Aceasta poate fi compensata folosind 
aditivul UV/S. 
 

3. Culorile de policromie 
Datorita reactivitatii mari a cernelurilor UVU acestea pot fi utilizate pentru imprimari de 

policromie. Culorile de policromie sunt ajustate pentru scala europeana dar datorita cerintelor 
de luminozitate ridicata pentru imprimari ele sunt doar o aproximare. Functie de conditiile de 
imprimare (marimea punctului, tipul de sita, duritatea, gradul de ascutire al racletei, acoperirea 
etc) culorile de proces pot fi amestecate cu pasta UVU/TP in orice proportie. 

Deoarece cernelurile UVU nu contin solventi, stratul de cerneala depus prin serigrafierea 
acestora are o grosime considerabila. Din acest motiv se recomanda utilizarea de site serigrafice 



fine si de straturi de emulsii subtiri si totodata de raclete cu duritate mare. Se recomanda 
imprimarea la unghiuri mari. Totusi tehnologia UV trebuie sa ia in considerare ca etapa de 
realizare a filmelor este foarte importanta, de exemplu intensitatea culorii in statul de cerneala 
depus poate fi obtinut prin tehnici de prelucrare a filmului (UCR = reducerea componentelor 
CMY in imaginea de baza) sau prin tehnici de imprimare (adaugare de baza transparenta). 
 

4. Culori metalice 
Pentru imprimările cu efect metalic, se recomandă binder UVU/B în amestec cu pastele 

si pudrele metalice B75 - B79 in următoarele proportii (parti per greutate): 
  Pastă aurie          UVU/B    1 : 3 - 5 
  Pastă argintie       UVU/B    1 : 5 – 7 

Pastele si pudrele metalice contin particule metalice care pot reactiona cu componentii 
cu pH acid din cernelurile UV. 

Din acest motiv nuantele metalice trebuie procesate rapid. Depinzand de reactiile de 
oxidare care pot aparea nuantele pot deveni mai inchise sau cernelurile pot deveni mai 
vascoase datorita efectelor catalitice. 
 Cu toate ca binderii continuti in cernelurile UV sunt foarte stabili ei nu pot fi livrati in 
amestec cu pigmentii metalici din motivele prezentate mai sus. Deorece sistemele de cerneluri 
UV nu contin solventi, din aceste cerneluri nu se pot obtine nuante stralucitoare. 
 

5. Ajustarea pentru imprimare 
 

Cernelurile din gama UVU sunt livrate si pot fi utilizate direct, fara a mai fi necesare 
corectii ale viscozitatii. In cazul in care acestea se imprima cu masini serigrafice cu viteza mare 
de imprimare, viscozitatea poate fi corectata utilizand diluant aditiv UV/V (fara solvent) sau alti 
aditivi lichizi. Pentru cresterea viscozitatii se pot utiliza orice agenti de ingrosare. 
 

6. Agenti auxiliari 
 

Cernelurile din gama UVU sunt livrate la o viscozitate care permite utilizarea lor directa 
fara a mai fi necesare corectii ale acesteia. Daca din motive speciale se impune utilizarea de 
agenti/aditivi auxiliari acestia se pot alege din documentatia referitoare la agenti auxiliari 
utilizati pentru cernelurile UV. 

Daca in cernelurile UV se adauga agenti auxiliari in proportie mai mare decat este 
specificat in fisa tehnica pot aparea efecte nefavorabile asupra proprietatilor cernelurilor 
respective. 
 

7. Uscarea 
 
 Cernelurile serigrafice UVU polimerizeaza numai sub actiunea radiatiilor UV (lampi de 
mercur de cel putin 80W/cm; 200 W/in) formand un film de cerneala stabil. 

Cernelurile UVU sunt foarte reactive si formeaza un film de cerneala stabil chiar si in 
cazul in care sunt uscate la energii scazute. 

Timpul de polimerizare depinde de numarul, tipul, puterea si distanta lampilor UV cat si 
de grosimea stratului de cerneala care este dependent de tipul sitei utilizate, de nuanta de 
cerneala, substrat si temperatura. Daca se imprima pe un substrat de culoare alba cu o sita tip 
150-31, la temperatura camerei, viteza benzii transportoare de aproximativ 25-30 m/minut 
uscarea trebuie sa se realizeze cu 2 lampi (80 W/cm) depinzand de nuanta cernelii utilizate. 
 Acesti parametrii de uscare corespund unei valori a energiei de aproximativ 250-300 
mJ/cm2 masurata cu un aparat tip Kűhnast UV-Integrator, masurata la o lungime de unda de 
250-410 nm, cel mai probabil la 365 nm. 
 In comparatie cu nuantele C-MIX 2000, nuantele de policromie sunt mult mai reactive. 
De aceea culorile de proces pot fi utilizate in cazul in care uscarea se realizeza la valori mici de 
energie sau la viteze mari ale benzii transportoare. 
 Daca imprimarile sunt uscate in conditiile indicate mai sus, materialele imprimate pot fi 
depozitate sau supuse altor tratamente imediat dupa imprimare. 
 In conditii extreme, cernelurile UV tind sa suprapolimerizeze. Aceasta poate cauza 
probleme, mai ales in cazul supraimprimarii. 
 



 8. Supraimprimarea 
 
 Asemeni tuturor cernelurilor UV, gama de cerneluri UVU nu necesita supraimprimare. 
 

9. Tipuri de sita 
Pot fi utilizate toate tipurile de site. Din moment ce aceste cerneluri nu contin in 

compozitia lor solventi sau apa, alegerea emulsiilor nu constituie o problema. Totusi, deoarece 
deseori se utilizeaza site fine si totodata se doreste obtinerea de straturi subtiri de cerneala se 
recomanda utilizarea de filme capilare. 
 

10. Curatarea ecranelor 
 Cernelurile UV nepolimerizate pot fi indepartate folosind orice agent de curatare cu o 
polaritate mica. Ecranele pot fi curatate usor utilizand agentii de curatare tip URS sau URS 3. 
Indepartarea completa a cernelurilor UV polimerizate se poate face numai cu un agent foarte 
agresiv (produse de stripare a emulsiilor). 
 Pielea contaminata trebuie curatata imediat cu apa si sapun deoarece compusii acrilici 
din cerneala pot cauza iritatii la nivelul pielii. Hainele murdarite cu cerneluri UVU trebuie 
indepartate de pe corp si spalate. 
 

11.  Ambalare 
 Cernelurile serigrafice UV tip UVU sunt livrate in recipienti de 1 litru, 5 si 30 litri. 
 

12. Durata de depozitare 
Pentru informatii referitoare la termenul de valabilitate al produsului consultati eticheta 

de pe ambalaj. 
 

13. Atentionare 
A se citi fisa de securitate si fisa tehnica a produsului inainte de utilizare. 

 Datele din fisa tehnica sunt in concordanta cu Regulamentul (EC) Nr. 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 produsului conform fisei 
tehnice. 

 
 
 

CULORI DE POLICROMIE IN CONFORMITATE CU SCALA EUROPEANA 

Galben UVU 180   
Magenta UVU 181   
Cyan UVU 182   
Negru UVU 65   

C-MIX 2000   CULORI MONOPIGMENT 

Galben UVU/Y30 Violet UVU/V50 
Galben auriu UVU/Y50 Albastru UVU/B50 
Orange UVU/O50 Verde UVU/G50 
Rosu scarlet UVU/R20 Negru UVU/N50 
Rosu UVU/R50 Alb UVU/W50 
Magenta UVU/M50 Lac UVU/E50 

CERNELURI SPECIALE 

Pasta transparenta UVU/TP   

Binder nuante metalice UVU/B   

ADITIVI 

 

Aditiv pentru substaturi 
PP 

PP/UVU   

 
 
 
 
 



 INFORMATIILE CUPRINSE îN 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 – IUNIE 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 

 Fax: 021-4449326; www.edcg.ro 

E-mail:  office@edcg.ro 
Produs de COATES SCREEN INKS GmbH 

Wiederholdplatz 1  90451 Nűrnberg 
Phone: 0911 6422 0  FAX: 0911 6422 200    http://www.coates.de 
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