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МАСТИЛА ЗА ГРАФИЧЕН СИТОПЕЧАТ 

 

QUIMOSTAR PLUS 

Мастилата от серията „Quimostar“ са бързосъхнещи мастила, предназначени за печат върху 
широк диапазон еластични и твърди пластмаси, полистирени, поликарбонати, метакрилати, 
дуропласти и др. 

Високо устойчиви на бензин, алкохол и алкални продукти. Подходящи за вакуумно 
формоване. 

В случай, че желаете да увеличите адхезията към метални повърхности и да повишите 
устойчивостта на отпечатъка при външни условия, мастилото може да се използва като 
двукомпонентно с прибавка на катализатор (Hardener) в съотношение 5:1 (20% катализатор).  

Окончателен вид – гланц. 

Сушене – струйно 55 – 600 С за 15-20 секунди; стайна температура 5-10 минути. 

Разреждане – 15 – 20% разредител, а при висока температура в помещението се използва 
забавител. 

Ситомрежа – 100 – 140 еднонишкова мрежа. 

Покривност – 60 – 70 м2/кг. 

Палитра – цветова карта на Quimovil, четири трихроматични цвята, металик цветове, 
надпечатен лак. Надпечатният лак има отлична абсорбираща способност на UV лъчите, 
което гарантира устойчивостта на цветовете при външни (атмосферни) условия. 

Вакуумно формоване – мастилата позволяват дълбоко вакуумно изтегляне без оцветяване 
на матрицата върху PVC, ацетати, акрили. 

Quimotone – система за смесване на основните цветове по Pantone скалата и получаване 
на нови цветове и нюанси. Състои се от девет безоловни основни цвята, като всеки един от 
тях е подходящо избран поради чистотата на тона и съвместимостта към смесване. 
Цветовете плюс бяло, черно и лак дават възможност да се постигне всеки желан цвят. 

 

SERICRYL PLUS 

Мастилата от серията „Sericryl“ са специално създадени за печат върху винил пластмаси 
(PVC), еднакво добре както върху твърди, така и върху по-меки разновидности, като имат 
отлична издръжливост и устойчивост на външни условия. Мастилата от тази серия могат 
също да се използват и върху широка гама субстрати, например метакрилат, полистирен, 
хартия, мукава, поликарбонат и др. 

В състава му участват разтворители с ниска токсичност и слаб мирис.  

Окончателен вид – сатен. 

Сушене – стайна температура 5 – 15 минути; пещ 40 – 500 С за 120 секунди. 

Палитра – цветова карта Quimovil, пет флуоресцентни цвята, трансперентна база, 
надпечатен лак. 
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Клиентите могат самостоятелно да смесват цветове, използвайки нашата СИСТЕМА ЗА 
СМЕСВАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ QUIMOTONE (монопигментни пасти) + LENGTHENING BASE 
SERICRYL PLUS Q-00. 

Ситомрежа – найлонова или полиестерна ситомрежа 90 – 140 нишки на см. 

Разреждане – Стандартен разтворител С888000; Забавител С888001. 

Добавки – Гел Забавител, DIBP PLASTICIZER, Универсален Антистатик, Универсален 
Антипенител. 

Миене – Почистващ разтворител, Разтворител FV100. 

В случай, че тази гама се използва за печат върху хартия или мукава в повече от един цвят, 
препоръчваме към мастилото да се добави 4 – 6 % от DIBP PLASTICIZER. 

 

QUIMOPROP PP 

Мастилата от серията „Quimoprop PP“ имат отлична адхезия към нетретирани или 

предварително третирани полипропиленов и полиетиленов листов материал, както и 

шприцвани продукти – бутилки, бидони, касетки за бира, плодове и хляб и др. те съхнат 

бързо и покритието е трайно, устойчиво на триене. 

Окончателен вид – сатен. 

Сушене – стайна температура 5 – 10 минути, в конвекционална сушилня 600 С за 60 секунди. 

Разреждане – 15 – 20% разредител NP 890, а при бавни производствени процеси или много 

финни детайли забавител NP 051. 

Устойчивост – мастилата са изключително издържливи към редица агенти – вода, 

акумулаторна киселина, белина, почистващи препарати, моторни масла и др. независимо от 

това обаче е препоръчително преди започване на работа да се направи тест с евентуалните 

химикали, които биха влезли в контакт с мастилния слой. От друга страна, някои пластмаси 

се импрегнират със смазочни агенти, които биха влошили адхезията след отпечатването и 

затова е добре преди печат да се направи тестова проба за съвместимост. 

Палитра – 17 основни цвята, 2 флуоресцентни, 2 металик и 1 фосфоресцент. 

 

SERIPOX 600 

Мастилата от серията „Seripox“ са двукомпонентни и са предназначени за печат върху 

трудни материи като дуропласт, полиолефин, термопласт, стъкло, метал и др. След 

изсъхване притежават висока устойчивост на третиране с химикали и детергенти. 

Катализиране – към мастилото се прибавя катализатор (Hardener) 15 – 25%. 

Катализираното мастило е годно по употреба в рамките на 8 часа. 

Сушене – стайна температура 8 -24 часа, а в пещ 15 – 200 С за 30 – 60 секунди.  

Ситомрежа – найлонова или полиестерна ситомрежа 90 – 120 т. 

Разреждане – 15 – 20% с SX-031 нормален разредител, а при висока стайна температура 

може да се добави забавител SR-041. При печатане на финни детайли да се използва 

забавител SR-00. 
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Препоръчително е след приключване на печата или при спиране на машината ситата да се 

измиват с циклохексанон. 

Не се препоръчва за печат върху обекти, които дълго време ще бъдат изложени на външни 

условия. 

Палитра: - 19 основни цвята, 4 цвята металик, 1 цвят флуоресцент. 

 

QUIMONYL 

Мастилата от серията „Quimonyl“ са предназначени специално за печат върху полиамиди 

(найлон), промазани тъкани и други синтетични материи, включително и такива, които 

предварително са обработени за водоустойчивост. 

Quimonyl може да се използва като еднокомпонентна система, но при високи изисквания за 

по-добра адхезия към материала се препоръчва добавянето на катализатор в съотношение 

5:1 (20%/кг катализатор). Да се има предвид, че катализираното мастило може да се ползва 

до 8 часа, след което става негодно и е добре да се прецени какво количество ще бъде 

необходимо за работния ден. 

Окончателен вид – мат/сатен. 

Сушене – стайна температура 15 – 45 минути (за пълна полимеризация – 1 час). При 

използване на инфрачервена сушилня на 1000 С за 5 минути. 

Ситомрежа – за постигане на максимална непрозрачност ситомрежа 25 – 62 Т, а за печат на 

финни детайли 71 – 120 Т еднонишково. 

Покривност – до 30 кв.м. с 1 кг. мастило при сито 62 Т. 

Адхезия – мастилата от тази серия имат добра еластичност и адхезия с много материи. 

Някои тъкани обаче може да са обработени за импрегнация със специални химикали, които 

биха могли да влошат адхезията или да се получи разкъсване на изображението дори след 

по-дълъг период от време. Препоръките са да се катализира мастилото или да се печата с 

по-разредено мастило с цел по-дълбоко навлизане в тъканта. Използва се разредител 15 – 

20%. По възможност обаче е добре мастилата да не се разреждат много, когато има 

изискване за добра покривност, или при печат върху тъмни материи да се използва като 

подложка трансперентна база или непрозрачно бяло. 

Палитра – 17 основни цвята, 2 цвята металик, 5 флуоресцентни цвята и 1 цвят 

фосфоресцент. 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 
Информацията и препоръките, съдържащи се в Техническата Спецификация, се основават на настоящото равнище на 
познанията ни и се счита за точна. Въпреки това, не се дава никаква гаранция по отношение на тяхната точност, тъй като 
нямаме контрол върху начина на употреба на продуктите и поради факта, че методите на производство и печат варират. 
 

QUIMOVIL S.A. 

 


