
Seria POLYPRO TPP
TWORZYWA SZTUCZNE

ZASTOSOWANIE

Polietylen, polipropylen i poliwęglan w takich materiałach
jak priplack, akylux, duoprop itp.
Do wstępne aktywowanego polietylenu zalecamy dodanie 
% utwardzacza HTPP SLOW

RODZAJ

Farba rozpuszczalnikowa

WYKOŃCZENIE

Satynowe

EMULSJE 

Wszystkie, które są odporne na działanie rozpuszczalników.

ROZCIEŃCZANIE 

TPP 1000 – szybki rozcieńczalnik  
TPP 2000 – normalny rozcieńczalnik 
TPP 3000 – rozcieńczalnik lekko opóźniający
TPP 4000 – wolny rozcieńczalnik 
TPP 5000 – wolny rozcieńczalnik 
TPP 8000 – bardzo wolny rozcieńczalnik
Średnia ilość rozcieńczalnika: +/-15%

WYDAJNOŚĆ

+/- 40m² z 1 litra, w zależności od używanej siatki.

CZYSZCZENIE

ST 1000

MAGAZYNOWANIE

Nieograniczone

KOLORY

Wszystkie kolory z karty kolorów są dostępne.

ZACHOWANIE PRZY DRUKU

Bez zmiany wyglądu.
Wydłużone schnięcie kolejnej warstwy.

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO
I WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Bardzo dobra dla całej serii

ZACHOWANIE W MIESZANINIE 

Wszystkie kolory mogą być mieszane ze sobą. 

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCESUSZENIE

Przez odparowanie rozpuszczalników. Na wolnym powietrzu:
10 min. W suszarce tunelowej: natychmiast. 

Odporność na zarysowania po około 12 godz.

UWAGI

• TPP 160 - wysoce tiksotropowy związek poprawiający 
detale (wyostrzający), dodawany w 10%
podnosi jakość szczegółów przy bardzo

precyzyjnych wydrukach.

• TPP 150 - baza transparentna; używa się jej w celu 
uzyskania żywszych barw, ale wiąże się to ze 

zmniejszeniem poziomu krycia i odporności na działanie 
światła; może być także stosowana

jako lakier.

• AS 1000 - antystatyczny; eliminuje efekt jonizacji.  
Dodawany w ilości 5%.

• TPP 1702 - opóźniacz w żelu. Masa zapobiegająca 
zatykaniu się oczek sita podczas drukowania precyzyjnych 

detali. Bardzo skuteczny przeciwko wysuszaniu.

• Jeden składnik: dodaj utwardzacz HTPP SLOW, aby 
zwiększyć odporność na zarysowania i poprawić 

przyczepność na trudnych lub starych materiałach. 
Utwardzacz jest dostępny w opakowaniach 100g.

Po dodaniu utwardzacza farba nadaje się
do użytku tylko 1 dzień.

• Nie dodawać proszku do matowienia, ponieważ 
zmniejszy to przyczepność farby.

 
• Seria przeznaczona do problematycznych

podłoży – materiał powinien być aktywowany.

Powyższe wskazówki i zalecenia opierają się na najlepszej dostępnej wiedzy,
nie możemy jednak przyjąć odpowiedzialności za to, że informacje są wystarczające

lub poprawne we wszystkich przypadkach

ZALECAMY, ABY ZAWSZE PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRODUKCJI ZROBIĆ TEST DRUKU

SIATKA

P90-120.


