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1. ZASTOSOWANIE:

Uniwersalna 2-składnikowa farba wolnorodnikowa, z 
wysokim połyskiem, przeznaczona do utwardzania 
zarówno w systemie LED jak też konwencjonalnymi 
lampami rtęciowymi. Przeznaczona do druku na szkle, 
metalu i ceramice. Ze względu na różnice występujące we 
właściwościach materiałów konieczne jest 
przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem drukowania.  

2. CHARAKTERYSTYKA:

Farba 2-składnikowa do sitodruku UV, utwardza się przy 
użyciu lamp LED jak również konwencjonalnych lamp 
rtęciowych. Po wykonaniu nadruku nie ma potrzeby 
stosowania dodatkowego wygrzewania. Farby serii 
937LED nadają się do druku wielokorowego i wykazują 
znakomitą odporność na substancje chemiczne i 
kosmetyczne, jak również tpopularne płyny i napoje. 
Optymalną przyczepność i odporność na zadrapania 
uzyskuje się w czasie krótszym w porównaniu do 
konwencjonalnych farb UV. Odporność na wodę, zimną 
wodę, mycie w zmywarce lub przechowywanie w 
zamrażalniku (do -20 st.C) uzyskujemy po około 72 
godzinach w temperaturze pokojowej. Przechowywanie w 
temp.poniżej 21°C wydłuża czas utwardzania. Zaleca się 
przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem produkcji.  

Farby serii 937LED nie zawierają skłądników toksycznych 
ani rozpuszczalników. 

3.

3.1 

PALETA KOLORÓW: 

Kolory Bazowe:

Yellow M01 937LED2185 
Yellow M02 937LED2186 
Orange M03 937LED3359 
Red M05 937LED3360 
Pink M06 937LED3361 
Violet M07 937LED5416 
Blue M08 937LED5417 
Green M09 937LED6158 
White M11 937LED1055 
Black M12 937LED9075 
Clear Base M0 937LED0082 

3.2 Kolory Wysoko Kryjące:

White (high opacity) 937LED1054 
Black (high opacity) 937LED9074 

3.3 Kolory Cmykowe:

Farby do druku procesowego 4-kolorowego wg. DIN16538

Process-Yellow 937LED2187 
Process-Magenta 937LED3362 
Process-Cyan 937LED5418 
Halftone Black 937LED9076 

3.4 Kolory Metaliczne:

3.4.1: Srebrny Błyszczący (2-składnikowy):

Odporny na ścieranie pigment powstaje podczas 
specjalnego procesu. Jego cząsteczki mają płaską 
strukturę, co umożliwia odpowiednie ich rozłożenie w 
werniksie. 

937LED0081 
360RS4058 

Bronze Varnish 
Brilliant Silver Paste 
(Zalecane proporcje:

937LED0067 
937LED0065 
937LED0068 

5-6 części Bronze Varnish: 1 część Brilliant Silver Paste)

4. INNE PRODUKTY:

Lakier
Lakier z efektem Frost
Lakier “Window” , standard

5. DODATKI:

5.1 Rozcieńczalnik UV

Farby serii 937LED sŃ gotowe do uŨycia. JeŨeli koniczna 
jest redukcja lepkoŜci moŨna zastosowaĺ rozcieŒczalnik 
UV. W celu zwiňkszenia reaktywnoŜci farby naleŨy dodaĺ 
tzw. rozcieŒczalnik reaktywny.

937LED0014 RozcieŒczalnik UV
RozcieŒczalnik Reaktywny

        ( 2-5%)

        ( 4-8%) 937LED0010 

5.2 Modyfikator PrzyczepnoŜci

W celu uzyskania odpowiedniej mechanicznej i chemicznej 
odpornoŜci nadruku, jak r·wnieŨ odpornoŜci na mycie w 
zmywarce naleŨy zastosowaĺ modyfikator przyczepnoŜci.
Mieszankň farby i modyfikatora naleŨy zuŨyĺ w ciŃgu okoğo
8 godzin przy temp. 21°C.

Modyfikator Przyczepności   (max.  4%) 100VR1410 

5.3 Dodatek Poprawiający Płynność

Uzyskanie jednolitej, gładkiej powierzchni nadruku, bez oczek, 
bąbelków, itp. można poprawić stosując środek zmniejszający
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napięcie powierzchniowe farby. Należy pamiętać, że 
dodanie powyżej 1% środka może spowodować 
zmniejszenie przyczepności pomiędzy kolejnymi warstwami 
nakładanej farby

Levelling Agent  (max. 0,5 – 1%) 100VR1297 

5.4 Inne Dodatki

Pasta Transparentna redukuje krycie farby. Pasta 
Rastrowa pomaga uzyskać wyraźny punkt w druku CMYK, 
Pasta tiksotropowa może być użyta do ustalenia 
parametrów farby (zagęszczenia).

937LED0069 

937LED0286 
937LED0070 

Pasta Transparentna (max. 10%)  
Pasta Rastrowa  (max. 10%) 
Pasta Tiksotropowa   (max.  10%) 

6. INSTRUKCJE DRUKU:

Ze względu na wysoką reaktywność farby należy unikać 
bezpośredniej ekspozycji na światło dzienne.

6.1 Aktywacja Powierzchni:

W celu zabezpieczenia powierzchni wiele opakowań 
szklanych jest pokrytych specjalnymi substancjami (Cold 
End Coating). Dlatego, aby uzyskać odpowiednią 
przyczepność konieczne jest zastosowanie klasycznej 
obróbki płomieniowej, metody Pyrosil lub UVITRO .
Zaleca się również przeprowadzenie testów przed 
rozpoczęciem produkcji.

6.2 Siatki: 

Ponieważ farba 937LED posiada bardzo wysoką 
reakatywność, aby uzyskać wysokie krycie, można używać 
relatywnie rzadkich siatek, rozmiaru 120-31 włókien/cm
(305-31 włókien/cal). Generalnie mogą być stosowane 
siatki pomiędzy 120-31 a 165-27 włókien/cm (305-31 a
420-27 włókien/cal).
W celu ustalenia najlepszych warunków zaleca się
przeprowadzenie testów. Farby 937LED mogą być
stosowane na wszystkich obecnie stosowanych maszynach
i siatkach. Najodpowiedniejsze są rakle odporne na estry
akrylowe.

6.3 Utwardzanie

Do utwardzania farb serii 937LED najlepiej używać lamp 
LED o mocy minimum 8W/cm² i długości fali 395 nm. 
Alternatywnie można stosować lampy rtęciowe o mocy 
160–200 W/cm i dostarczanej energii światła minimum 
200mJ/cm².    Ze względu na swoją wysoką rekatywność 
farby 937LED mogą być stosowane w maszynach o 
prędkości druku do 100 cykli/min. lub nawet szybszych, w 
zależności od koloru, ustawienia lamp UV, rozmiaru siatki i 
grubości nakładanej warstwy farby.

Zbyt niska energia światła UV, duża prędkość druku lub 
zbyt gruba warstwa farby mogą mieć negatywny wpływ na 
utwardzanie nadruku i jego przyczepność do podłoża.   

Nieutwardzone resztki farby stanowią odpadki 
niebezpieczne. Przed utylizacją zaleca się utwardzenie ich 
w świetle lamp UV. Po utwardzeniu resztki mogą być 
traktowane jako zwykłe odpady drukarskie.   

7. CZYSZCZENIE:

Siatki, rakle i inne narzędzia drukarskie mogą być 
czyszczone środkiem czyszczącym RUCO 32335. Jeżeli 
proces czyszczenia nie odbywa się przy pomocy sprzętu 
zautomatyzowanego personel powinien być wyposażony w 
środki ochrony osobistej.   

32335 
100VR1240C 

100VR1272 

Uniwersalny Środek Czyszczący
Środek do czyszczenia maszynowego 
Środek Czyszczący Bio  

8.        OKRES TRWAŁOŚCI:

Farby najlepiej jest przechowywać w temperaturze do 21°
C, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. 
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy. 
Przechowywanie farb w wyższej temperaturze skraca okres 
przydatności do użycia. 

Okres trwałości farb metalicznych jest określony w osobnej 
karcie technicznej.  

9.        OSTRZEŻENIA:

Farby UV mogą powodować podrażnienia skóry i 
prowadzić do jej nadwrażliwości. Dlatego podczas pracy 
konieczne jest stosowanie rękawiczek i okularów 
ochronnych.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa, ochrony 
środowiska, przechowywania farby, itp. są zawarte w 
Karcie Bezpieczeństwa Produktu (MSDS). Dodatkowe 
informacje techniczne można uzyskać w Departamencie 
Produkcji

A.M. RAMP & Co. GmbH

Lorsbacher Strasse 28

D-65817 Eppstein

Tel: +49 (0) 6198-304-0 
FAX: +49 (0) 6198-304-287 
E-Mail: info@ruco-inks.com
www.ruco-inks.com




