
  

 

TEKNİK BÜLTEN :   TZ
Tekstil İçin Serigrafi Mürekkebi  
KULLANILDIĞI YERLER : 
T - Shırt , triko ve Spor giysileri, tekstilden imal edilmiş Spor çantalar gibi sun'i
veya tabii kumaşlardan yapılmış malzeme üzerine baskı yapmakta kullanılır .
 
TZ serisi ,iki karışımlı bir Serigrafi mürekkebi olup,baskıdan evvel ,
oranda ( 100 gram mürekkebe , 10 
tırılarak , 8 saat içinde kullanılır .Sertleştirici 
sebebiyet verdiğinden , beyaz baskılarda  veya vernik baskılarında , sertleştirici olarak
ZH/N kullanılmalıdır . 
 
TZ serisi ile baskı yapılmış  malzemeyi ,  60
temizletmek  ve orta sıcaklıktaktaki ( Yün ve İpek ayarı ) ütü
Ancak,kimyasal ve mekanik dayanıklılık , kumaştan kumaşa değiştiğinden , bu gibi etkenlere 
maruz kalacak malzeme  üzerine yapılacak baskılara,   tecrübe baskılarından olumlu sonuç 
alındıktan sonra geçmelidir. Yüksek  mukavemet  ve
mürekkebin  sertleştiricisiz  kullanılması  mümkündür. 
Bu durumda  mürekkebin kullanma süresi yoktur .
 
MÜREKKEBİN İNCELTİLMESİ:  
Açık renkli  kumaşlarda :  Serisan TU , GS1 , GS2 veya GS3
Koyu renkli kumaşlarda :  Geci.ktirici Jel 
 
İPEK NUMARASI :  Açık renkli kumaşlarda : 100  ile  165  arası
   Koyu renkli kumaşlarda : 30  ile 77 arası
KURUMA  MÜDDETİ : Normal sıcaklıkta  1 
   inceltici cinsine göre)
YALDIZ BASKILAR:  TZ Yaldız verniğine , SERİSAN B75, B76 (sarı yaldızlar) ,
   B78 (bakır yaldız) ve B79 (gümüş yaldız) karıştırılarak 
   elde edilen mürekkeple yapılır.   Karıştırma oranları:
  
 Sarı ve bakır yaldızlar :   100 gram vernik  +  30 
 Gümüş yaldız    :   100 gram vernik  +  18
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Shırt , triko ve Spor giysileri, tekstilden imal edilmiş Spor çantalar gibi sun'i
veya tabii kumaşlardan yapılmış malzeme üzerine baskı yapmakta kullanılır .

,iki karışımlı bir Serigrafi mürekkebi olup,baskıdan evvel ,%10-12 
oranda ( 100 gram mürekkebe , 10 - 12 gram ) sertleştirici  ZH veya ZH/N karış
tırılarak , 8 saat içinde kullanılır .Sertleştirici ZH dış etkenler altında , zamanla sararmaya 

rdiğinden , beyaz baskılarda  veya vernik baskılarında , sertleştirici olarak

ile baskı yapılmış  malzemeyi ,  60 O C sıcaklıkta  yıkamak ,  kuru  temizlemede  
temizletmek  ve orta sıcaklıktaktaki ( Yün ve İpek ayarı ) ütü ile ütülemek mümkündür . 
Ancak,kimyasal ve mekanik dayanıklılık , kumaştan kumaşa değiştiğinden , bu gibi etkenlere 
maruz kalacak malzeme  üzerine yapılacak baskılara,   tecrübe baskılarından olumlu sonuç 
alındıktan sonra geçmelidir. Yüksek  mukavemet  ve yıkama  dayanıklılığı  gerekmediğinde , 
mürekkebin  sertleştiricisiz  kullanılması  mümkündür.  
Bu durumda  mürekkebin kullanma süresi yoktur . 

Açık renkli  kumaşlarda :  Serisan TU , GS1 , GS2 veya GS3 
Geci.ktirici Jel  

Açık renkli kumaşlarda : 100  ile  165  arası 
Koyu renkli kumaşlarda : 30  ile 77 arası 

Normal sıcaklıkta  1 - 2 saat arası (İpek kalınlığına ve
inceltici cinsine göre) 

ız verniğine , SERİSAN B75, B76 (sarı yaldızlar) , 
B78 (bakır yaldız) ve B79 (gümüş yaldız) karıştırılarak 
elde edilen mürekkeple yapılır.   Karıştırma oranları: 

Sarı ve bakır yaldızlar :   100 gram vernik  +  30 - 35 gram yaldız pasta
:   100 gram vernik  +  18- 20 gram  yadız pasta
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Shırt , triko ve Spor giysileri, tekstilden imal edilmiş Spor çantalar gibi sun'i 
veya tabii kumaşlardan yapılmış malzeme üzerine baskı yapmakta kullanılır . 
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dış etkenler altında , zamanla sararmaya 
rdiğinden , beyaz baskılarda  veya vernik baskılarında , sertleştirici olarak 

C sıcaklıkta  yıkamak ,  kuru  temizlemede  
ile ütülemek mümkündür . 

Ancak,kimyasal ve mekanik dayanıklılık , kumaştan kumaşa değiştiğinden , bu gibi etkenlere 
maruz kalacak malzeme  üzerine yapılacak baskılara,   tecrübe baskılarından olumlu sonuç 

yıkama  dayanıklılığı  gerekmediğinde , 

2 saat arası (İpek kalınlığına ve 

 
B78 (bakır yaldız) ve B79 (gümüş yaldız) karıştırılarak  

35 gram yaldız pasta 
20 gram  yadız pasta 



  

 

 
 
KALIP TEMİZLİĞİ  : SERİSAN  S77 (Sertleştiricili kullanıldığında ZKS
AMBALAJI  : 1 Litre veya 200 gram

NOT.. Bu teknik bülten, yapılan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı, kendi 
çalışma koşullarında tecrübeler yapıp, sonucun uygunluğunu saptadıktan sonra seri üretime geçmelidir. 
  

 

SERİSAN  S77 (Sertleştiricili kullanıldığında ZKS-T)
1 Litre veya 200 gram 

NOT.. Bu teknik bülten, yapılan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı, kendi 
çalışma koşullarında tecrübeler yapıp, sonucun uygunluğunu saptadıktan sonra seri üretime geçmelidir. 

 2 

T) 

NOT.. Bu teknik bülten, yapılan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı, kendi 
çalışma koşullarında tecrübeler yapıp, sonucun uygunluğunu saptadıktan sonra seri üretime geçmelidir.  


