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TEXILAC DISCHARGE LB 

Код N° 167462 

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
 
Дву -компонентно водно базирано мастило за текстилен печат дисчардж. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Тесктилен печат- дисчардж  на скроени детайли и гарменти. 
 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
·  Подходящо за получаване на екстремално светли 

тонове на тъмни основи   
· Отлична мекота при допир 

· Добра печатаемост при печат мокро в мокро 

· Подходящи за печат върху памук багрен с 
пигменти за дисчардж 

· Сушене според изискванията на продукта 

 
 
  

АПЛИКАЦИЯ 
 
Готовата за употреба паста има живот 8 часа в зависимост 
от условията на околната среда по време на печат,  
високата температура и влажност намаляват живота   
на мастилото. 
Внимателно да се провери ,че плата е багрен с пигменти 
за дисчардж.  
Печатната последователност  няма особено значение,  
Въпреки, че се препоръчва да се започне от тъмните  
цветове за запазване на яркостта..  
Напластете натиска и оф- контакт според отпечатваното  
изображение и желания ефект.Пастата е подходяща за   
печат мокро в мокро. 

 ПОДКОТОВКА:                                                                                            СУШЕНЕ: 
Смесете TEXILAC DISCHARGE LB макс.количество 5%            Отпечатъците е необходимо да се  сушат в тунела на  
пигментTEXILAC COLORANTI                                                        160оС за 3 минути. 
от ECOTEX P или избран  пигментTEXILAC COLORANTI        Други  процеси като сушене с термо трансферна преса 

за дисчардж  (виж техническата спецификация).                           Е необходимо да с  добави допълнително 5% активатор, 
За постигане на оптически бял ефект добавете макс. 10%           но не дава брилянтност на тоновете. 
от TEXILAC COLORANTI.                                                                ОБОРУДВАНЕ: 
Активатор се добавя 5% предварително разтворен в 50мл          Подходяща е за полу автоматични или автоматични 
вода.                                                                                                    машини. 
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Substrates  100% памук 

Нишки/cm  Max. 55 (138 Th/inch)  

Емулсия o ZERO IN Universal  
с катализатор 

за по добра устойчивост 

Рекелна гума Различни профили и твърдост  

подходящи за всеки финален печат 

Сушене 160°C за 3 минути 

Разредител Ако е необходимо 2% вода  

Активатор 5% TEXILAC CORRODENTE PM  

Пигменти Ако е необходимо да се добави 
5% ECOTEX P,TEXILAC КOLORANTI   
или Кпринт 

Слепваща добавка  Ако е необходимо да се добави1%  
TEXILAC ADDENSANTE 346  
NEW  

Забавител  Ако е необховимо да се добави 
макс.3% TEXILAC RITARDANTE o  
5% UREA  

Почистване С вода след употреба  
Съхранение o Avoid direct sunlight  

o Temperature between 15-35°C  

Опаковка TEXILAC DISCHARGE LB  

1 - 5 и 50Kg  
TEXILAC CORRODENTE PM  

0,1 - 1 и 5Kg.  

Safety Data Sheet  На разположение при поискване  
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Technical Data Sheet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      СПЕЦИАНИ ИНСТРУКЦИИ                                              ВАЖНО 

 
· Винаги правете тест преди да започнете  

производство.  

· Винаги проверявайте условията на сушене.  
Добавяйки допълнителни приспособления за по-  
Висока температура или увеличение на времето.  

· Редовно добавяйте малки количества паста в  
ситата това позволява винаги мастилото да е свежо  
избягат се промени в тонове между първоначално   
отпечатания и последните от печатния цикъл..  

· Миенето е препоръчително след печат за елимира-  
не на остатъци от TEXILAC CORRODENTE PM  
по ситата.  

· Отпечатъците, сушени съгласно изискванията имат 

       добра устойчивост на пране при 40°C.  
· При “избеляване” на отпечатъците  след пране   

поради „мъхестия” ефект  (функция на вида плат) 

пораждащ ниска устойчивост на пране не отпечатъка.  
Проверете подходящ ли плата за този вид печат и 
ъгъла на ракела за постигане на най-добро количест- 
вено полагане на мастило върху гармента. 
.  
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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. 

.  


