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Tryckfärger - Sericom hjälp- och tillsatsmedel
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  Sericom tampong- och screentryckfärg

Allmänt
Sericom tryckfärger är utvecklade för att användas både som
tampong- och screentryckfärg genom att använda rätt anpassad
förtunning för respektive tryckmetod.

Vid tampongtryck används generellt en snabbare förtunning för 
att uppnå en klibbigare färgfilm vid överföringen med silikon-
tampongen. Val av förtunning görs utifrån färgtyp, tryckhastighet, 
tryckbild m.m.

Vid screentryck används en långsammare förtunning för att i 
första hand motverka att färgen torkar för snabbt i duken. Val av 
förtunning görs utifrån färgtyp, tryckhastighet, tryckbild m.m.

Vi lagerför Sericom vanligaste färgtyper i standardnyanser, HD 
högtäckandefärger och Sericom INK SYSTEM färger (färgbland-
ningssystem), vi levererar även metallic- och specialnyanser 
enligt önskemål.

För övriga tampong- och screentryckfärg i Sericom’s sortiment 
kontakta oss.

Sericom INK SYSTEM färgblandningssystem
Sericom INK SYSTEM är ett färgblandningssystem som består 
av 11 basfärger och 1 klarlack. Med hjälp av en våg och färg- 
recept kan man blanda nyanser inom PMS-, RAL- och HKS- 
skalan. För länk Sericom INK SYSTEM databas och övrig 
information, se vår hemsida www.sicatech.se.

Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatabladet informerar användarna om produkternas 
egenskaper, de risker som kan finnas vid användningen samt 
åtgärder som ska vidtas för att skydda människors hälsa och 
miljön. För säkerhetsdatablad se vår hemsida www.sicatech.se.

  Sericom - hjälp- och tillsatsmedel

Alla tillsatsmedel måste användas med försiktighet och i de
rekommenderade mängd. Vid all användning av tillsatsmedel är 
det mycket viktigt att blanda mycket noga för att få perfekt 
resultat.

Artnr
S-PP

S-PP1

S-PP2

S-M20

S-ASS

S-ANS

S-ARP

S-UVA-01

Artnr
S-DACS-5

Pris

Pris

Hjälpmedel
Sericom vidhäftningsprimer PP, 
1 liter. För behandling av produkten. 
Används för tryckning på obehandlad 
polypropen, kan även användas på 
andra plastmaterial och i vissa fall även 
metaller (ex aluminium). Appliceras för 
hand, sprutning eller doppning.

Sericom vidhäftningsmedel PP 1, 
1 liter. För blandning i tryckfärgen. 
Används för tryckning på obehandlad 
polypropen, kan även användas på 
andra plastmaterial och i vissa fall även 
metaller (ex aluminium). Tillsätt: 10-20%, 
användningen är begränsad till serie: 
1015, 2000, 2000PP

Sericom vidhäftningsmedel PP 2, 
1 liter. Samma funktioner och applika-
tioner som PP 1 (mer koncentrerad). 
Tillsätt: 5-10%.

Sericom utflytningsmedel M2000/S, 
1 liter. Förhindrar blåsor och apelsin-
skaleffekt i det färdiga trycket. 
Tillsätt: 1-2% (överdosering riskeras 
motsatt effekt, ej övertryckningsbar).

Sericom antisilikon, 1 liter
Används vid tryck på ytor där det finns 
spår av silikon som ger blåsor i det 
färdiga trycket. Tillsätt: 1-2%

Sericom antistatmedel S, 1 liter
För tillsättning i tryckfärgen, eliminerar
statisk elektricitet. Tillsätt max: 3%,
effekten varar 1-3 timmar.

Sericom antistat- och fördröjningspasta, 
1 kg. Används som fördröjningsmedel 
och eliminerar statisk elektricitet istället 
för flytande medel (färgens viskositet 
bibehålls). Tillsätt: 5-10%, (tillsatsen kan 
ändra tryckfärgens glans).

S-UVA-01 Sericom UV-adsorber, 
100 gram. Tillsatsmedel för att öka 
utomhusbeständigheten. Tillsätt: 2-5%

Rengöringsmedel
S-DACS-5 Sericom DACS rengörings- 
medel, 5 liter


