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Farby fluorescencyjne wg systemu PANTONE ®
System spoiw konwencjonalnych i utrwalanych promieniami UV

®

W oparciu o wzornik PANTONE oferujemy nast puj ce farby fluorescencyjne, wiec ce w wietle
dziennym, na bazie spoiw konwencjonalnych i utrwalanych promieniami UV:
System spoiw konwencjonalnych
Tagesleuchtfarbe Blau
Tagesleuchtfarbe Grün
Tagesleuchtfarbe Gelb
Tagesleuchtfarbe Orange
Tagesleuchtfarbe Rot
Tagesleuchtfarbe Rot
Tagesleuchtfarbe Violett

PANTONE 801
PANTONE 802
PANTONE 803
PANTONE 804
PANTONE 805
PANTONE 806
PANTONE 807

43 S 0801
44 S 0802
41 S 0803
42 S 0804
42 S 0805
42 S 0806
43 S 0807

PANTONE 801
PANTONE 802
PANTONE 803
PANTONE 804
PANTONE 805
PANTONE 806
PANTONE 807

43 Y 1801
44 Y 1802
41 Y 1803
42 Y 1804
42 Y 1805
42 Y 1806
43 Y 1807

System spoiw utrwalanych promieniami UV
UV-TEMP
UV-TEMP
UV-TEMP
UV-TEMP
UV-TEMP
UV-TEMP
UV-TEMP

Tagesleuchtfarbe Blau
Tagesleuchtfarbe Grün
Tagesleuchtfarbe Gelb
Tagesleuchtfarbe Orange
Tagesleuchtfarbe Rot
Tagesleuchtfarbe Rot
Tagesleuchtfarbe Violett

Zastosowanie
Z uwagi na wzgl dnie due ziarno pigmentów farb fluorescencyjnych, ich charakterystyka drukowno ci nie
jest tak dobra, jak w przypadku konwencjonalnych farb offsetowych. Podczas podzia u warstwy farby
pomi dzy p yt a obci giem gumowym, czy te mi dzy obci giem a pod oem drukowym, gruboziarnista
struktura pigmentu moe zak óca proces drukowania. Osi gni cie zamierzonego efektu optycznego
moliwe jest cz sto dopiero po dwukrotnym naniesieniu farby. W miar moliwo ci nie powinno si nanosi
drugiej warstwy farby technik mokro na mokro.
Farby te w mniejszym stopniu nadaj si do druku powierzchni rastrowych i drobnych elementów
kreskowych. Osi gni cie po danego efektu optycznego wymaga bowiem wysokiego nadawania farby, co
powoduje z kolei zabijanie delikatnych partii rastrowych.
Farby fluorescencyjne charakteryzuj si bardzo nisk wiat otrwa o ci . Odradzamy stosowanie tych farb
do druku plakatów zewn trznych, jak i innych druków, które b d wystawione na intensywne oddzia ywanie
wiat a dziennego i bezpo rednie dzia anie promieni s onecznych.
Farby fluorescencyjne nie s odporne na dzia anie spirytusu i lakierów rozpuszczalnikowych. Nie posiadaj
te odporno ci na alkalia (wg normy DIN 16 524). Odradzamy zatem lakierowanie druków lakierem
dyspersyjnym, lakierem utrwalanym UV lub kaszerowanie ich foli .
Farby fluorescencyjne, wiec ce w wietle dziennym s przystosowane do druku w technice mokrego
offsetu. Mona je take stosowa w suchym offsecie i typografii.
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Systemy spoiw konwencjonalnych
Farby s dostarczane w wersji gotowej do druku. W przypadku koniecznoci redukcji ci gliwoci,
szczególnie podczas druku na pod oach wraliwych na zrywanie, zalecamy stosowanie pasty skracaj cej
Verdünnugspaste 10 T 9998 lub oleju lnianego Leinöl/Drucköl 10 T 1405.

Systemy spoiw utrwalanych promieniowaniem UV
Przy druku farbami fluorescencyjnymi na bazie spoiw utrwalanych UV zalecamy dwukrotne nadawanie,
najlepiej technik suchego offsetu, z porednim suszeniem UV.
Odradzamy druk tymi farbami na maszynach, które s wyposaone w wa ki z pow ok EPDM. Pow oka ta
przy kontakcie z farb moe p cznie i ulega przedwczesnemu zuyciu.
Niebieska farba UV-TEMP Tagesleucht-Blau 43 Y 1801 i zielona farba UV-TEMP Tagesleucht Grün 44 Y
1802 pozwalaj na osi gniecie wystarczaj cego efektu optycznego ju po jednokrotnym drukowaniu.
Do rozcieczania farb polecamy past rozrzedzaj c Verdünnungspaste 10 Y 6004 09.

UWAGA
W niektórych przypadkach moe nast powa zmiana kolorystyczna farby po przej ciu przez zespó susz cy UV.

Obowi zkowe oznaczenia ostrzegawcze
Farby konwencjonalne
Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych - nie s wymagane
Zgodnie z przepisami o cieczach atwopalnych - nie s wymagane.
Farby utrwalane UV
Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych – drani ce (Xi)
Zgodnie z przepisami o cieczach atwopalnych - nie s wymagane.
Pozosta e informacje zawiera karta charakterystyki preparatu.

Opakowania
Puszka pakowana próniowo o poj. 1,0 kg
Puszka pakowana próniowo o poj. 2,5 kg

Dalsze informacje i porady mona uzyska pod internetowym adresem: www.mhp.com.pl
Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spe nia tylko funkcj informacyjn i
doradcz . Z tego wzgl du nie moe by podstaw do roszcze prawnych. Zastrzeone s zmiany wynikaj ce z post pu technicznego.

