
 

Xpression на Ferro 

Органични мастила за ваденки за приложение при ниски температури 

 

  

Xpression представлява нова 
серия органични мастила за 
приложение при ниски тем-
ператури. Ваденките се от-
печатват, сушат и лакират 
върху специална трансфер-
на хартия, която се прилага 
за създаване на проектирани 
обекти. 

Colors 

Отделните цветове могат да се смесват един с друг и по 
този начин да се получи богата гама от над 3000 цветови 
нюанса. За бързо и успешно получаване на желания цвят 
използвайте картата на цветовете easyMEMO на Printcolor. 

 

Предимства на серията Xpression 

 Подходящи за употреба както на открито, така и на 
закрито 

 Върху практически материали, дори върху чувствителни 
на високи температури 

 Голямо разнообразие от цветове и отлични качества при 
смесване на цветове от серията 

 Лесно получаване на желания цвят с помощта на 
картата на цветовете easyMEMO на Printcolor 

 Твърда повърхност 

 Отлична устойчивост на светлина 

 Устойчивост на основи и киселини 

 Устойчивост в съдомиялна машина 

 Устойчивост на разтворители 

 Много слабо пожълтяване 

 Дългосрочна устойчивост на високи температури до 110 
°C 

 Гъвкавите ваденки плътно прилепват към предметите 

 Възможност за качествен печат, без да е необходимо 
покритие на гърба 

 Не съдържат олово и кадмий, нито формалдехиди и 
фталати 

 Съответстват на DIN EN 71-3 (Безопасност на играчките) 

Предимството на ваденките се състои във възможността 
за безпроблемно декориране дори върху обекти със 
сложен дизайн. Поради добрата си гъвкавост ваденките 
могат да се прилагат и върху изделия с неравна 
повърхност. Те се водят от формата на обекта, за 
разлика от стикерите, които се набръчкват. Ваденките 
откриват нови възможности за лесна декорация на обекти 
със сложна структура. 

Приложение 
Серията мастила Xpression е предназначена за употреба 
както на открито, така и на закрито. Ваденките могат да 
се прилагат върху практически всякакви материали. Ако 
се използва защитно покритие, върху термоустойчиви 
материали е възможно да се приложи и сушене при 
температури от 160°C до 200°C, както и сушене на стайна 
температура върху чувствителни на високи температури 
материали. 

 
Подходящи като основи са дърво, пластмаса, порцелан, 
стъкло, керамика, неръждаема стомана, алуминий с 
покритие и лакирани повърхности. Практически примери 
на приложение са декорация на каски, мотоциклети и 
други превозни средства, скейт бордове, ски, велосипеди, 
сърф бордове и други видове спортно оборудване, 
детски колички, мебели, бутилки, вази, абажури и малки 
домакински уреди, дисплеи и търговски марки. Дайте 
воля на въображението си. Декориране с ваденки е 
подходящо на практика за всеки предмет. 
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Инструкции за употреба 

Хартия за отпечатване 
При производството на ваденките Xpression се използват най-
разпространените видове хартия за производство на ваденки 
върху керамика. Тези хартии се състоят от хартиена основа, 
върху която се полага покритие от водоразтворим декстрин. 
Препоръчваме употреба например на Trucal Plus от Tullis 
Russell. 

Пасти за печат 
Гамата от пасти за печат включва 12 основни цвята пасти, 
включително бяла, освен това предлагаме четири производни 
цвята и златна и сребърна бронзова пудра. Всички пасти за 
печат се доставят с по-висок вискозитет, отколкото е 
подходящо за печат с оглед на покриването на различните 
изисквания към печата. Поради това при първото отпечатване 
препоръчваме добавяне на 1% от 80 890. При необходимост 
вискозитетът може да се понижи са добавяне на до 10 % 80 
890. Отпечатването се извършва с фини сита поради 
високата интензивност на цвета на пастите. Препоръчваме 
полиестерни сита PET 120-34 до PET 165-31 или сравними 
сита от неръждаема стомана. 

Защитни покрития 
След като ваденките са произведени и напълно изсъхнали, 
върху тях се отпечатва еднокомпонентно защитно покритие 
80 4510 за термично сушене или двукомпонентно защитно 
покритие 80 4512 за сушене на стайна температура. 
Защитното покритие образува върху повърхността на 
ваденката равномерен блестящ слой, като освен това 
гарантира възможността за отстраняване на предпазния лист 
80 2039. Предлаганите защитни покрития се допълват от 80 
4511, сатениране. За отпечатването на защитните покрития 
препоръчваме полиестерни сита PET 120-31. 

Предпазен лист 
След отпечатването на пастите и защитното покритие 
ваденките трябва да изсъхнат напълно. Препоръчваме 
сушенето да трае една нощ, преди полагането на предпазния 
лист 80 2039. След прехвърлянето на ваденката върху 
обекта, който декорирате, предпазният лист се отделя от 
защитното покритие в сухо състояние. По този начин 80 2039 
се явява само временно покритие до прехвърлянето. 

Препоръчваме предпазният лист 80 2039 да се отпечатва с 
полиестерно сито PET 21-140 или сито от неръждаема 
стомана 80-37. Минималната дебелина на филма след 
изсъхване от 28-30 μm гарантира правилно третиране на 
ваденката по време на декорирането, както и лесното 
отстраняване на предпазния лист след това. 

 
Декорация 
Ваденките Xpression се потапят във вода за няколко 
минути и след това се поставят върху обекта. 
Ваденките се притискат силно с гумен ракел. 
Устойчивостта на ваденките върху стъкло или гладки 
повърхности в съдомиялна машина може да се 
подобри с помощта на специална добавка. Преди 
поставянето на ваденката съответната площ се 
третира предварително с 2% воден разтвор на 
добавката 80 4515. Върху така третираната повърхност 
се поставя ваденката с помощта на ракела. 

След това декорираните артикули се сушат в 
продължение на поне 60 минути при 40°C или на 24 
часа на стайна температура. След процеса на сушене 
покритието върху ваденката се отстранява напълно 
(предпазният лист 80 2039).Върху обекта остава само 
изключително качественото изображение. 

Допълнително третиране 
При оставянето на ваденката върху обекта се 
прехвърлят и остатъци от водоразтворимото хартиено 
покритие, както и от добавката 80 4515, ако е била 
използвана. След сушенето остатъците образуват 
върху материала видимо бежово покритие. За да 
избегнете този ефект, избършете повърхността на 
ваденката добре с влажна гъба или кърпа 
непосредствено след поставянето на ваденката. След 
отстраняването на предпазния лист можете да 
повторите почистването преди термичното сушене с 
цел отстраняване на остатъци от термично сушене 

Термично сушене 
Термично сушене с горещ въздух или в друга 
вентилационна пещ при 180°C в продължение на 20 
минути. При сушене на по-висока температура или за 
по-продължителен период не е изключено 
пожълтяване. 

Забележка: Преди използване прочетете внимателно Информационния лист за безопасност. Информационният лист за безопасност е 
във формата, определен от 91/155/ЕЕС и съдържа указания за опасни съставки, нивата на излагане и указанията за предпазни мерки 
при работа, боравене и съхранение, както и мерките за първа помощ. Информацията, предоставена в Информационния лист за 
безопасност, се отнася до описания в техническия бюлетин начин на работа. Горепосочените данни се основават на лабораторни 
изпитания и практически опит. Всички твърдения са направени добросъвестно и според известното ни, но не представляват гаранция 
от наша страна, нито освобождават потребителя от задължението да провери продукта с оглед на това доколко е подходящ за 
конкретното приложение. При съмнения Ви молим да проведете собствени изпитания или да се обърнете към техническия ни 
персонал. Не можем да контролираме начина на прилагане, употреба и работа с доставяните продукти, поради което те са изцяло на 
ваш риск и отговорност. Printcolor не дава каквато и да било гаранция и не носи каквато и да било отговорност. В случаи на 
обосновани жалби Printcolor може да носи отговорност единствено за адекватността на използваната система мастила. Добавки, които 
не са посочени, или продукти на други/ конкурентни производители е изцяло на ваша отговорност и освобождава Printcolor от всякакви 
последващи възражения, по-конкретно в случай на възникнали  щети, предизвикани от употребата на чужди продукти. Настоящия 
бюлетин изцяло заменя всички предишни издания. (08/2010) 
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