
ORALITE ®5018 Farba do sitodruku jednoskładnikowa

OPIS:
ORALITE®5018 to jednoskładnikowa, szybko utwardzalna farba sitodrukowa na bazie rozpuszczalnika. Po 
utwardzeniu jej powierzchnia jest błyszcząca, odporna na działanie czynników atmosferycznych.

ZASTOSOWANIE:
Farba  drukarska  ORALITE® 5018  została  opracowana  do  druku  na  foliach  odblaskowych  ORALITE®, 
których  warstwa  wierzchnia  wykonana  jest  z  żywic  alkidowych,  akrylu,  PVC  lub  powlekanych  warstw 
poliestrowych przeznaczonych do druku. Znajduje zastosowanie do produkcji znaków drogowych poprzez 
wydruki na folii odblaskowej białej ORALITE®.

DOSTĘPNE KOLORY:
• ORALITE® 5018-020 – żółty
• ORALITE® 5018-030 – czerwony
• ORALITE® 5018-035 – pomarańczowy
• ORALITE® 5018-050 – niebieski
• ORALITE® 5018-060 – zielony
• ORALITE® 5018-080 – brązowy
• ORALITE® 5018-070 – czarny – kolor kryjący

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:
PRZYGOTOWANIE FARBY DO DRUKU:

Ze względu na lepkość, farba jest gotowa do użycia od razu. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą 
mieszadła  lub  mocno  wstrząsnąć  w  celu  właściwego  wymieszania  się  pigmentu.  Po  dokładnym  wymieszaniu  należy 
pozostawić farbę do uwolnienia pęcherzyków powietrza przez około 10 min. Niewykorzystana farba powinna być szczelnie 
zamknięta  w  oryginalnym  pojemniku  po  użyciu.  W  przypadku  ponownego  użycia  farby  niezbędne  może  być  użycie 
rozcieńczalnika.

ZALECANE SITA:
Do wykonania sit zaleca się użycie siatki poliestrowej o numerze 61-64 (siatka 1:1).

INSTRUKCJA PRZETWARZANIA:

• Użycie  odpowiednich  sit,  zapewni  zgodność  kolorów  nadrukowanych  na  białej  folii  odblaskowej  ORALITE 
z międzynarodowymi  specyfikacjami  dotyczącymi  koloru  w  świetle  dziennym.  Dodatkowo  użycie  folii  odblaskowych 

ORALITE® z  serii  5800, 5810, 5710, 5700 i  5500 w kolorze białym, pozwoli  na spełnienie  międzynarodowych wymagań 
minimalnej odblaskowości dla materiałów tej klasy.

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU:
Matryce sitodrukowe oraz gumowe rakle należy przed użyciem dokładnie oczyścić odpowiednimi rozpuszczalnikami. Każdy 
arkusz folii przed zadrukowaniem należy przetrzeć ściereczką antystatyczną.

SUSZENIE:
Po odparowaniu rozpuszczalników, nałożona farba zaczyna się utwardzać. Poszczególne etapy procesu utwardzania zależą 
od  temperatury  pomieszczenia,  wilgotności  powietrza  i  innych  warunków  wpływających  na  proces  suszenia.  W  ciągu 
pierwszych 30 minut należy zapewnić dobrą cyrkulację powietrza oraz użyć specjalnego stojaka. Po dokładnym wysuszeniu, 
wydruki  można  składować  w  niewielkich  ryzach  (wysokość  max  10cm).  Zalecana  minimalna  temperatura  obróbki 
i utwardzania powinna wynosić 15°C, a wilgotno ść względna powietrza od 20% do 50%. W zależności od warunków otoczenia 
wymagany jest przynajmniej 5-godzinny czas schnięcia farb. Po właściwie przeprowadzonym procesie utwardzenia, farba jest 
odporna na czynniki atmosferyczne, jak również na związki chemiczne i oddziaływania mechaniczne. Lakierowanie nie jest 
konieczne.

DRUKOWANIE WIELOKOLOROWE:
Przy wielowarstwowym nakładaniu farb należy zwrócić uwagę na to, że nałożenie kolejnej warstwy farby może spowodować 
częściowe rozpuszczenie warstwy spodniej. Dzieje się tak w przypadku, gdy od położenia pierwszej warstwy nie minęło więcej 
niż 12 h.

BEZPIECZEŃSTWO:
Dla farb Oralite® 5018 dostępne są aktualne karty bezpieczeństwa odpowiadające specyfikacjom Unii Europejskie, które 
zawierają wszelkie informacje związane z bezpieczeństwem, włączenie z oznaczeniami dla materiałów niebezpiecznych, 
które to oznaczenia są zgodne z aktualnymi wymogami UE. Etykiety również zawierają stosowne oznaczenia.

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, nie 
stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie 
przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem.


