TEKNİK BÜLTEN : XL Serisi
Tinerlerin Kolay Etkilediği Termop
plastikler İçin Serigrafi Mürekkebi

Özellikleri :
Polistren (Kristal veya Antişok), Storopor gibi bazı plastikller, tinerlerden kolay etkilenirler.
Serigrafi baskısı sonunda, mürekkep içindeki çözücüler(
çözücüler(Tinerler)
Tinerler) polistreni eriterek, parlak mürekkep kullanılmış olsa
bile, baskıda matlaşma meydana getirirler.
Enjeksiyon yolu ile üretilen Plexiglas, polistren gibi bazı plastiklerde yüzey gerilimi oluşur ve tinerlerin , hatta alkolün
teması halinde bile, yüzeylerinde
zeylerinde kılcal çatlaklar oluşur.
XL serisi mürekkep, bu gibi plastiklere etki etmeyen ve yüzeyde kılcal çatlaklar meydana getirmeyen ham madde ve
tinerllerden üretilmiştir.Ancak, baskı sırasında, sert tinerlerle inceltilmemelidir.Dış etkenlere ve solm
solmaya dayanıklığı
yüksek, parlak bir serigrafi mürekkebidir.
Başlıca kullanım yerleri,polistren (kristal veya antişok) ,Storopor,Plexiglas ve PVC çıkartma etiketlerdir.
Yağlara,kremlere dayanıklı olduğndan,polistren krem kutuları ve diğer kozmetik ambalaj
ambalajlarında kullanılır.
Deterjanlara dayanıklı olduğundan, baskılar, yıkamadan zarar görmez.
POLİETİLEN ve POLİPROPİLEN yüzeylere uygun değildir.

İnceltilmesi :
XL serisi, kıvamlı hazırlanmış olup, baskıdan evvel inceltilmesi gerekir. En uygun geciktiri
geciktirici Serisan G1' dir ve polistren
üzerine yapılan yanlış baskıları ,polistreni etkilemeden, silmekte de kullanılır.

Kuruma Müddeti :
Normal sıcaklıktaki ( 20 O C ) havada : 10 - 15 dakika, 40O - 60O C sıcak hava sirkülasyonlu fırında : 30 - 60 saniye.
Ancak, bu müddet sonunda da , mürekkep içinde bir miktar çözücü veya geciktirici kaldığından, mürekkebin
tutuculuk testlerinin 2-3 gün sonra yapılması uygun olur.
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Yaldız Mürekkepler :
Sarı, bakır veya
a gümüş yaldız mürekkepler, XLB yaldız verniğine, ezilerek karışıma hazırlanmış olan yaldız pastaları, B
75(Açık sarı ), B76(sarı), B78(Bakır)
(Bakır) veya B 79 (Gümüş) yaldız pastaları karıştırılarak hazırlanır. Karışım oranlarının
aşağıda belirtilen miktarda alınması uygundur:
Sarı ve bakır yaldızlar
Gümüş yaldız

:
:

100 gr XLB vernik 30 -35 gr. yaldız pasta
100 gr. XLB vernik 18 -20 gr. yaldız pasta

Yaldız mürekkeplerin, dış etkenler altında, kısmen de olsa, okside olduğunu hatırdan çıkarmamalı,ayrıca kaynak
işlemlerinden zarar görmesi sebebi ile kaynak işlemi uygulanacak yaldız baskıların , kaynak işlemlerinden sonra
yapma olanağı aranmalıdır.
Yaldız baskılar üzerine normal renklerle baskı yapılması gerektiğinde, renkli mür
mürekkeplere
ekkeplere %10 yaldız verniği katmak
uygun olur.

Şeffaf Mürekkepler :
Tam şeffaflık gerektiren baskılarda (Elektronik Kumanda Tabloları vs. ) tam transparan XL380 (sarı), XL381 (magenta)
, XL382(cyan), XL383 (mor) , XL384 (yeşil) ve XL385 (turuncu) kullanı
kullanılır.
lır. Bu renkleri gölgelemek için, XL65/39 (füme
siyah) transparan siyah kullanılır.

Mürekkebin Silinmesi :
Baskı kalıbı, kalıbı bozmayan bir sellülozik tinerle veya Serisan S77 temizleyici ile temizlenebilir.
Polistren üzerine yapılan yanlış baskıların, Serisan G1 ile silinmesi uygundur.

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.
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