
INSTRUKCJA TECHNICZNA 
RUCO  FARBA DO TAMPONDRUKU 
 

 

TYP T-45 
 

 

 

 

1.  ZASTOSOWANIE: Uniwersalna jednoskładnikowa farba do tampondruku na ABS, szkle akrylowym, 

powierzchniach lakierowanych, papierze, kartonie, poliamidzie, poliwęglanie, 

twardym i miękkim PVC, polistyrenie. Ze względu na różnorodność chemiczną 

zadrukowywanej powierzchni należy przed przystąpieniem do druku wykonać 

testy druku. Dodatki używane podczas produkcji, formowania przedmiotów, itp. 

mogą mieć negatywny wpływ na przyczepność farby i powinny zostać usunięte 

przed drukowaniem.  

 

 

2.  CHARAKTERYSTYKA : Wysoki połysk, wysychanie fizyczne, utwardzanie chemiczne. Farba T-45 

charakteryzuje się dobrą odpornością  mechaniczną i chemiczną, jak również 

dobrą elastycznością. Jest odporna na światło i warunki atmosferyczne. 

Charakteryzuje się  dobrym kryciem. Specjalne testy są zalecane przed produkcją. 

Materiały użyte do produkcji farby spełniają wymogi określone w normie EEC EN 

71 (bezpieczeństwo zabawek) część 3 (migracja elementów) z grudnia 1994 roku. 

Farby serii T-45 mogą być używane do druku na zewnętrznych częściach 

opakowań spożywczych.  

 

 

3.  KOLORY: Dostępnych jest 12 kolorów bazowych, służących do mieszania szerokiej gamy 

odcieni. Pozwalają one uzyskać kolory odpowiadające palecie barw systemów 

Pantone, HKS, RAL, NCS, itp.  

 

 

4. DODATKI:                   Rozcieńczalnik szybki   35353 (dodatek 15-25%) 

Rozcieńczalnik uniwersalny  38571 (dodatek 15-25%) 

Opóźniacz   35928  (dodatek 5-10%) 

Modyfikator przyczepności (do PP) 100 VR 1260 (dodatek 10-20%) 

 

 

 

5. UTWARDZANIE: W temperaturze pokojowej (20-21C) farby serii T-45 twardnieją po około 5 

minutach. Dodawanie utwardzaczy powoduje, że całkowite utwardzenie 

następuje po 36 godzinach. Aby przyspieszyć proces wysychania można stosować 

nadmuch gorącego powietrza lub wygrzewanie pod lampami IR. Po wygrzaniu 

zadrukowane przedmioty powinny zostać schłodzone aby uniknąć ich 

wzajemnego sklejania.  

 

 

6. TRWAŁOŚĆ: Farby można przechowywać co najmniej 12 miesięcy w temperaturze nie 

przekraczającej  21° C, w oryginalnych opakowaniach. Wyższe temperatury 

składowania skracają czas przydatności farby do druku. 

 

7. UWAGI : Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa, przechowywania jak również 

aspektów ekologicznych można znaleźć w karcie bezpieczeństwa produktu 

(MSDS). 

 

 

 

 
Powyższe informacje bazują na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniach. Ze względu na wiele czynników 

oddziaływujących na proces druku zaleca się przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach. Niniejsza ulotka nie 

stanowi gwarancji właściwości technicznych i przeznaczenia 

 


