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ПРОЗРАЧЕН UV ЛАК ПРОТИВ ХЛЪЗГАНЕ 

Код № M415002 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Прозрачен UV лак, придаващ устойчивост на хлъзгане 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЗРАЧНИЯТ UV ЛАК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ХЛЪЗГАНЕ 
представлява прозрачен UV лак, придаващ на 
повърхностите защита от хлъзгане. 

Продуктът може да се отпечатва върху хартия, картон, PVC, 
ABS, PET, PES и PS. При печат върху третиран 
полипропилен е  необходимо да се добави 5 - 10% 
ПОДОБРИТЕЛ НА СЦЕПЛЕНИЕТО 106.835. 
Прилага се основно за отпечатване на слой със ащита от 
хлъзгане на долната страна на подложки за мишка и 
поставки за чаши. 

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА 

 Отлична прозрачност 

 Добра устойчивост на 
надраскване 

 Добра гъвкавост 

 Готов за употреба 

 Добра скорост на 
съхнене 

 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разбъркайте добре преди употреба. 

Прозрачният лак за предпазване от хлъзгане се отпечатва 
със сита от 77 до 100 th/ cm при дебелина на емулсията 80 
– 100 микрона. 

Сушенето се извършва в UV сушилня с горещ въздух с 
лампи от 120 W/ cm при скорост на лентата 15 m/ min. 

Продуктът е готов за употреба. Разреждането не е 
препоръчително, тъй като може да доведе до влошаване 
или дори до загуба на защитата от хлъзгане. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Разходът на продукта при печат при 
100 th/cm възлиза на 40 – 50 m2/Kg. 

Продуктът демонстрира отлична 
устойчивост на миене с вода и 
почистващи препарати. С измиването 
се отстранява замърсяването и се 
възстановява защитата от хлъзгане. 



 
За подготовката на рамките се препоръчва водоустойчива 
фотоемулсия, например ZERO-IN DUAL SV PLUS. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ 

ПРОЗРАЧНИЯТ UV ЛАК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ХЛЪЗГАНЕ 
не се препоръчва за плътно покритие на големи площи. С цел 
постиганеа оптимален ефект препоръчваме отпечатването на 
геометрични мотиви (малки квадратчета, кръгчета, рибена 
кост и т.н.). 
Плътното покритие на големи площи обаче може да се 
прилага, ако трябва да се постигне ефект на отстраняване на 
лепило от стъкло. 
Отпечатаните с ПРОЗРАЧЕН UV ЛАК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ 
ХЛЪЗГАНЕ листое не бива да се натрупват един върху друг. 
Препоръчва се листовете да се рзделят със силиконова 
хартия. 

ПРОДУКТ и ОПАКОВКА 

ПРОЗРАЧНИЯТ UV ЛАК ЗА 
ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ХЛЪЗГАНЕ 
M415002 се доставя в кутии от 1 kg. 

СРОК НА ГОДНОСТ 

Предвижда се продуктът да има 
срок на годност от поне една 
година при съхранение на тъмно в 
оригинална запечатана опаковка 
при температура от 20-25°C. 

ВАЖНО 

Представената в настоящата техническа спецификация информация не претендира за 
изчерпателност и всяко лице, използващо продукта за цели, различни от изрично препоръчаните в 
настоящата спецификация, без за целта предварително да са получили от нас писмено 
потвърждение, че продуктът е подходящ за съответната употреба, действат на собствен риск. 
Въпреки желанието ни да Ви предоставим напълно правилни указания за продукта, не можем 
изцяло да контролираме продукта или характеристиките на основата, както и многобройните 
фактори, влияещи на употребата и приложението на продукта. 
Поради това не поемаме каквато и да е отговорност по отношение на резултатите от приложението 
на продукта или за каквито и да е загуби или щети, произтекли от употребата на продукта, освен 
ако изрично не сме потвърдили поемането на отговорност в писмен вид. 
Информацията в настоящата спецификация подлежи на периодични промени в резултат 
на нашия опит и политиката ни на непрекъснато развитие на продуктите. 
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