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        ТЕКСТИЛНИ МАСТИЛА 

МАСТИЛА И ДОБАВКИ НА ВОДНА ОСНОВА „PWB“ 
 

Мастилата от серията „PWB“ са воднобазирани мастила, предназначени 

за печат върху 100% памук и памук/полиестер. Мастилата от тази серия 

могат да се използват и за печат на трансфери.  

*Забележка: Препоръчително е да се изчака 24 часа преди изпиране.  

 

 

НАЧИН НА РАБОТА 

pH Стойност 7.5 – 8.0 

Разреждане (Бази) 
Разреждане (Бяло и Цветове) 

153,000 – 154,000 mPa.s (Bookfield DV-E: spindle:7, rpm:20) 
131,000 – 132,000 mPa.s (Bookfield DV-E: spindle:7, rpm:30) 

Емулсия Повечето емулсии са подходящи за тези мастила 

Ситомрежа 43 – 90 Т (110 – 230 t/in) 

Оцветяване 

За да оцветите мастила и бази от серията „PWB“, добавете към бялото 
или базата цветен пигмент до 4%/кг. Ако добавите повече от 4% цветен 
пигмент, е необходимо към сместа да добавите PWB-F44 Фиксатор или 
HPW-970 Биндер.  

Забавител 
PWB-R10 Забавител / добавя се до 3%/кг 
Добавя се, за да омекоти мастилото и да намали времето за сушене. 
Добавянето на Забавител PWB-R10 намалява и вискозитета. 

Фиксатор 
PWB-F44 Фиксатор / добавя се до 2%/кг 
Добавя се, за да увеличи фиксацията към трудни повърхности. 
Добавянето на повече от 2% ще втвърди мастилото и ще запуши ситото. 

Сгъстител PWB-T20 Сгъстител / добавя се до 3%/кг 

Сушене 

150 – 1700 С (332 – 3380 F) / 60 – 80 секунди 
Въпреки това, фактори като дебелината на слоя, оборудването за 
сушене и вида на материята могат да окажат влияние върху времето за 
сушене. 

Съхранение 18 – 300 С (64 – 860 F). Избягвайте директна слънчева светлина. 

Почистване  Вода 

 

Whites & Bases  Additives 

PWB-110 White  PWB-F44 Fixing Agent 

PWB-130 Clear Base  PWB-R10 Retarding Agent 

PWB-500 Extra PU White  PWB-T20 Thickener 

PWB-501 Elastic White    

PWB-550 Extra PU Clear    

PWB-551 Elastic Clear    

 

 
* Всички препоръки и изявления, ако има такива, са базирани на изследванията и опита на Color World Kimya. Въпреки това, тъй 
като Color World Kimya няма контрол върху условията за употреба и съхранение на продавания продукт, Color World Kimya не може 
да гарантира резултатите, получени чрез използване на своите продукти. Всички продукти се продават и мостри се дават при 
условие, че купувачът сам ще определи дали продуктът е подходящ за неговите цели. Това се прилага и в случаите, когато са 
намесени правата на трети лица. Това не освобождава потребителя от задължението да провери пригодността на продукта.   

Color World Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Безфталатни 

 Без съдържание на PVC 

 Готови за печат 

 Окончателен вид – мат 

 Много мек отпечатък 

 Отлична устойчивост 


