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ТЕРМОХРОМЕН ЕФЕКТ 

Код № A311---93--- 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Термохромни мастила, активиращи се при температура от 31°C. Предлагат се във 
варианти UV (105.000 UV TECH) и солвентни (38.000 VINILFLAT). 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

UV TECH и VINILFLAT С ТЕРМОХРОМЕН ЕФЕКТ 
преставляват оцветени мастила, които след 
отпечатване и изсъхване стават прозрачни при 
контакт с температури над 31°C. 

Този вид мастила са подходящи основно за печат 
върху вече отпечатано изображение върху 
хартия, картон, PVC, АВS, PS и PЕS. Ако се 
използва варианти UV, може да се печата и 
върху РС, РММА и РЕТG. 

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА 

 Добра покривност 

 Леко блестящ вид 

 Отлична устойчивост на надраскване 

 Отлична устойчивост на химикали 

 Готово за употреба 

 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

UV TECH С ТЕРМОХРОМЕН ЕФЕКТ 

Разбъркайте преди употреба. 

Отпечатването се извършва със сита от 43 до 77 
th/ cm. 

Сушенето се извършва в UV сушилня с горещ 
въздух с лампи от 120 W и скорост на лентата 15 
m/ min. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

VINILFLAT С ТЕРМОХРОМЕН ЕФЕКТ 

Разбъркайте преди употреба. 

Отпечатването се извършва със сита 77 th/ cm. 

Сушенето се извършва в сушилня с горещ 
въздух при температура от 50°C в 
продължение на 30 - 40 секунди или на стайна 
температура в продължение на 20 минути.  



 
Продуктът се доставя готов за употреба, поради 
което не се препоръчва използване на добавки. 
При необходимост може да се разрежда с 
максимум 5% РЕАКТИВЕН РАЗРЕДИТЕЛ 
100.900. 

За подготовката на ситата се препоръчва 
фотоемулсия, устойчива на разтворители, 
например ZERO-IN DUAL SV PLUS. 

След отпечатването ситата и инструментите 
могат да се измият с ИЗМИВАЩ РАЗТВОРИТЕЛ 
90.920. 

Продуктът се доставя готов за употреба, 
поради което не се препоръчва използване на 
добавки. Ако е необходимо да се намали 
вискозитетът, мастилото може да се разрежда с 
РАЗРЕДИТЕЛ 90.918. 

За подготовката на ситата се препоръчва 
фотоемулсия, устойчива на разтворители, 
например ZERO-IN DUAL SV PLUS. 

След отпечатването ситата и инструментите 
могат да се измият с ИЗМИВАЩ РАЗТВОРИТЕЛ 
90.920. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Разходът на продукта при печат при 77 th/ cm 
възлиза на 35 m2/Kg. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ 

ТЕРМОХРОМНИТЕ мастила са полупрозрачни. 
Поради това, за да се постигне желната 
покривност, мож да се наложи да се отпечатат 
няколко слоя. 

Излъчваната от UV и въздушните сушилни 
топлина не дава възможност да се прецени 
ефектът непосредствено след отпечатване, 
докато материята е все още топла. 
Оценяването на крайния резултат (цвят и 
покривност) се извършва при температура от 
около 25°C. 

СРОК НА ГОДНОСТ 

Предвижда се продуктът да има срок на годност 
от поне една година за UV TECH С 
ТЕРМОХРОМЕН ЕФЕКТ и 2 години за 
VINILFLAT С ТЕРМОХРОМЕН ЕФЕКТ при 
съхранение на тъмно в оригинална запечатана 
опаковка при температура от 20 - 25°C. 

ПРОДУКТ и ОПАКОВКА 

Гамата от мастила с термохромен ефект включва 
следните продукти: 

UV TECH С ТЕРМОХРОМЕН ЕФЕКТ 

A31110593000025 UV TECH ТЕРМОХРОМ ЧЕРНО 0,25 KG 
A31110593001 UV TECH ТЕРМОХРОМ ЧЕРНО 1 KG 

A31110593100025 UV TECH ТЕРМОХРОМ МАГЕНТА 0,25 KG 
A311105931001 UV TECH ТЕРМОХРОМ МАГЕНТА 1 KG 

A31110593200025 UV TECH ТЕРМОХРОМ ЗЕЛЕНО 0,25 KG 
A311105932001 UV TECH ТЕРМОХРОМ ЗЕЛЕНО 1 KG 

A31110593300025 UV TECH ТЕРМОХРОМ ВИОЛЕТОВО 0,25 KG 
A311105933001 UV TECH ТЕРМОХРОМ ВИОЛЕТОВО 1 KG 

VINILFLAT С ТЕРМОХРОМЕН ЕФЕКТ 

A3113893000025 UV TECH ТЕРМОХРОМ ЧЕРНО 0,25 KG 
A3113893001 UV TECH ТЕРМОХРОМ ЧЕРНО 1 KG 

A3113893100025 UV TECH ТЕРМОХРОМ МАГЕНТА 0,25 KG 
A31138931001 UV TECH ТЕРМОХРОМ МАГЕНТА 1 KG 

A3113893200025 UV TECH ТЕРМОХРОМ ЗЕЛЕНО 0,25 KG 
A31138932001 UV TECH ТЕРМОХРОМ ЗЕЛЕНО 1 KG 

A3113893300025 UV TECH ТЕРМОХРОМ ВИОЛЕТОВО 0,25 KG 
A31138933001 UV TECH ТЕРМОХРОМ ВИОЛЕТОВО 1 KG 



 

ВАЖНО 

Представената в настоящата техническа спецификация информация не претендира за 
изчерпателност и всяко лице, използващо продукта за цели, различни от изрично препоръчаните в 
настоящата спецификация, без за целта предварително да са получили от нас писмено 
потвърждение, че продуктът е подходящ за съответната употреба, действат на собствен риск. 
Въпреки желанието ни да Ви предоставим напълно правилни указания за продукта, не можем 
изцяло да контролираме продукта или характеристиките на основата, както и многобройните 
фактори, влияещи на употребата и приложението на продукта. 
Поради това не поемаме каквато и да е отговорност по отношение на резултатите от приложението 
на продукта или за каквито и да е загуби или щети, произтекли от употребата на продукта, освен 
ако изрично не сме потвърдили поемането на отговорност в писмен вид. 
Информацията в настоящата спецификация подлежи на периодични промени в резултат 
на нашия опит и политиката ни на непрекъснато развитие на продуктите. 
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