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 Wierzymy, że nasze porady techniczne i zalecenia przekazywane 
Państwu ustnie czy  pisemnie, wynikające z naszej wiedzy i 
doświadczenia, są prawidłowe. Jednakże nie oznacza to, że są Państwo 
zwolnieni z samodzielnego sprawdzenia właściwości naszych 
produktów odnośnie ich wykorzystania, zwłaszcza w sytuacjach 
wymagających dużych nakładów. API.PL nie ponosi 
odpowiedzialności, ani wobec Państwa ani wobec podmiotów 
trzecich,  za wykorzystanie przez Państwa produktów czy też przyjęte 
metody produkcji 

 

MAGNAPRINT DISCHARGE ULF DRUK WODNY 
  

Opatentowany system wywabowy pozbawiony formaldehydu. 
MagnaPrint® Discharge Base ULF - czysta baza wywabowa 
pozwalająca uzyskać żywe nasycone barwy.  
MagnaPrint® Discharge Blending White ULF – delikatna biel 
wywabowa dla osiągania pastelowych kolorów, może być również użyta 
jako podkład wywabowy.  
MagnaPrint® Discharge Super White ULF – gotowa do użycia biała 
farba wywabowa.  
Akctivator M – proszkowy aktywator wywabowy (dodatek 6%), okres 
trwałości baz po aktywacji wynosi do 4-5 godzin (zależnie od 
temperatury pomieszczenia).  
Bazy są w pełni kompatybilne i mogą być mieszane w dowolnym 
stosunku, w celu uzyskania wymaganego nasycenia koloru nadruku.

 
Bawełna/ Mieszanki bawełny z poliestrem 
 

 
Zaleca się stosowanie siatek o gęstości 32-77T. 
Rakiel prostokątny o twardości 65 Sh   
 

 
Emulsja odporna na farby wodne. Zalecana:  
Ulano LX 660, MAX-R, Image Mate DZ 343. 
 

 
Do 6% pigmentu MagnaPrint Eco  
Retardant Gel 2-5% (Opóźniacz) 
Crosslinker100 1-2% (Środek sieciujący) 
Softner TS Conc 0,5-2% (Zmiękczacz) 
 

 
3 minuty przy 165°C-170°C (330°F-340°F)  
 

 
Umyć sito w wodzie z łagodnym detergentem.  
W celu przyspieszenia i polepszenia efektów 
zalecamy użycie dedykowanych do farb wodnych 
zmywaczy np. Alkemi Aquawash 829. 
 

 
W chłodnym miejscu szczelnie zamknięte:  
5°C – 25°C (77°F) 

 

Zmieszać wybraną bazę z żądaną ilością pigmentu MagnaPrint® Eco i 
dodać 6% Aktywatora M. Wymieszać (najlepiej używając 
szybkoobrotowego mieszadła) i pozostawić na 10 minut, aby umożliwić 
rozpuszczenie aktywatora. Ponownie wymieszać przed drukowaniem 
(czynność tę można powtórzyć).  
Drukować używając sit o gęstości 43-77 oraz rakla o prostokątnym 
profilu twardości 65°, unikać stosowania podsuszarek 
międzyoperacyjnych. W celu uzyskania najlepszych rezultatów druki 
wywabowe należy wykonywać metodą „mokro na mokro”.  
Stosować odskok 3-4mm i drukować kolory w jednym „przelocie”. Pasta 
wywabowa musi wniknąć do tkaniny. W razie potrzeby zmniejszyć 
prędkość rakla i zwiększyć ciśnienie.  
Zawsze drukować Super White ULF jako ostatnią aby uniknąć 
podlepiania pod spodem kolejnych sit.  
Nadruki należy utrwalać przez 2,5 -3 min przy 170°C (340°F). 

 

 

Na życzenie dostępna karta charakterystyki substancji (MSDS) 
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