
Mara Glass MGL 

Zakres zastosowania 

Podłoża 

Farba sitodrukowa Mara Glass MGL doskonale 

nadaje się do drukowania na: 

• Szkle 

• Ceramice 

• Metalu  

• Chęciach chromowanych 

• Powierzchniach lakierowanych 

Dobrą przyczepność zapewnia napięcie 

powierzchniowe równe 40Mn/m. Ponadto 

powierzchnia musi być czysta i całkowicie 

wolna od grafitu, silikonu, kurzu lub tłuszczu 

(np. odciski palców). Przyczepność poprawia 

również wstępna obróbka płomieniem. 

Niezbędne jest wykonanie wstępnych prób. 

Zastosowanie 

Mara Glass MGL jest przeznaczony do 

nadruków na dekoracjach wnętrz lub 

promocyjnych elementach szklanych i 

ceramicznych ( butelki, płytki) oraz metalowych 

np. chromowane przybory do pisania lub 

tablice. Produkt nadaje się również do 

laminowanie szkła. 

Charakterystyka 

W przypadku MGL ważne jest, by używać 

wyłącznie dokładnie oczyszczonych szablonów, 

rakli, pomp atramentowych a także rurek (w 

przypadku automatycznego podawania farby) i 

wtryskiwaczy do ręcznego wypełniania 

szablonu. 

Jeśli czyszczenie odbywa się przy pomocy 

automatycznego systemu, zalecamy dodatkowe 

ręczne czyszczenie świeżym środkiem 

czyszczącym, który nie miał żadnego kontaktu z 

pozostałościami po farbach zawierających 

silikon. 

Farbę należy jednorodnie wymieszać przed 

drukowaniem oraz jeśli to konieczne, podczas 

produkcji. 

MGL to dwuskładnikowy system farbowy. 

Przed użyciem konieczne jest dodanie 

utwardzacza w odpowiedniej ilości i jednorodne 

wymieszanie. 

Proporcje mieszania są następujące: 

MGL + 5% MGLH = 20 części wagowych farby 

+ 1 część wagowa utwardzacza 

Podczas stosowania utwardzacza temp. obróbki 

i utwardzania nie może być niższa niż 15°C, 

ponieważ mogą wystąpić nieodwracalne 

uszkodzenia. Zaleca się również unikanie 

wysokiej wilgotności przez kilka godzin po 

drukowaniu, ponieważ utwardzacz jest wrażliwy 

na wilgoć. 

Czas reakcji 

Zaleca się poddanie wstępnej reakcji 

mieszaniny farby z utwardzaczem przez 15min. 

Żywotność 

Mieszanina farby i utwardzacza jest reaktywna 

chemicznie i musi zostać przetworzona w ciągu 

6-8h (odniesienie do 20-25°C i 45-60% 

wilgotności). Wyższe temp. skracają 

żywotność. Jeśli wspomniane czasy zostaną 

przekroczone, przyczepność oraz odporność 

farby może zostać zmniejszona. 

Suszenie 

Równolegle do fizycznego suszenia (parowanie 

rozpuszczalników) zachodzi reakcja chemiczna 

pomiędzy  farbą, a  utwardzaczem. 

 



Standardowe wartości dotyczące suszenia 

nadruku dla grubości 5-12µ: 

Suchy w dotyku  20 °C  30 min 

Nadruk   20 °C  60 min 

Twardość końcowa 20 °C  6 dni 

   140 °C  30 min 

W przypadku drukowania wieloma kolorami 

należy pamiętać, że uprzednio wykonane 

nadruki nie powinny być całkowicie utwardzone 

przed wykonaniem kolejnych. Dopiero po 

wykonaniu wszystkich nadruków, całość 

powinna zostać ostatecznie wysuszona. 

Odporność na blaknięcie 

Stosowane są tylko pigmenty o wysokiej 

odporności na blaknięcie. Natomiast MGL nie 

nadaje się do zastosowań zewnętrznych z 

bezpośrednim nasłonecznieniem lub kontaktem 

z wilgocią, ponieważ żywica epoksydowa ma 

tendencję do kredowania co w konsekwencji 

powoduje zmianę odcienia koloru. Zastosowane 

pigmenty są odporne na rozpuszczalniki i 

plastyfikatory. 

Odporność 

Po odpowiednim i dokładnym wyschnięciu, 

nadruk wykazuje wyjątkową przyczepność, a 

także odporność na ścieranie i zarysowania. 

Nadruk musi być hartowany przez 30min w 

140°C. 

Odporność na zmywarkę: 

• Domowa zmywarka do naczyń co 

najmniej 400 cykli (65°C przy 130min 

za pomocą zwykłego środka 

czyszczącego typu B / niskoalkaliczny 

detergent) 

• Winterhalter Glass washer (85°C przez 

3min): co najmniej 2000 cykli 

Odporność chemiczna: 

• Perfumy: test 24h, test G1 

• Etanol i środek do czyszczenia szkła: 

500 DRS 

• Aceton / MEK: 50 DRS 

Urządzenie testowe: 

Taber® Abraser 5700, DRS: Double Rub 

Strokes (350 g)  

Odporność na wilgoć: 

• Test wody kondensacyjnej 70°C / 100% 

RH / 30min 

• Test zanurzenia w zimnej wodzie / 24h 

Aby zwiększyć odporność mechaniczną, 

zalecamy nadruk z MGL 910. Jasne odcienie, 

np. biały, mogę ciemnieć, jeśli wydruk jest stale 

wystawiony na działanie temperatur > 40°C. 

Jeśli zachodzi proces suszenia / utwardzania 

przedmiot należy umieścić w temp. pokojowej. 

Wstępne próby są niezbędne.  

Odcienie 

Kolory podstawowe  

920 Lemon  

922 Light Yellow  

924 Medium Yellow  

926 Orange  

930 Vermilion  

932 Scarlet Red  

934 Carmine Red  

936 Magenta  

950 Violet  

952 Ultramarine Blue  

954 Medium Blue  

956 Brilliant Blue  

960 Blue Green 962 Grass Green  

970 White  

980 Black 

 

Kolory mocno kryjące 

122 High Opaque Light Yellow  

124 High Opaque Medium Yellow  

130 High Opaque Vermilion  



132 High Opaque Scarlet Red  

136 High Opaque Magenta  

150 High Opaque Violet  

152 High Opaque Ultramarine Blue  

156 High Opaque Brilliant Blue  

162 High Opaque Grass Green  

170 Opaque White  

180 Opaque Black  

188 Deep Black 

 

Kolory metaliczne 

 

191 Silver  

192 Rich Pale Gold  

193 Rich Gold 

 

Imitacje trawienia  

 

914 Satin Transparent Varnish  

916 Structured Varnish 

 

Inne 

 

910 Overprint Varnish 

 

Pasty koloryzujące 

 

622 Yellow  

632 Red  

652 Blue  

670 White 

 

Silnie pigmentowane pasty MGL umożliwiają 

praktycznie nieograniczone możliwości. 

Wszystkie odcienie są mieszalne. Aby 

zachować właściwości Mara Star MGL należy 

unikać mieszania ich z innymi rodzajami farb i 

środkami pomocniczymi.  

Wszystkie podstawowe kolory są zawarte w 

MarabuColorFormulat. Budują podstawę do 

obliczania indywidualnych dopasowywanych 

kolorów, a także do odcieni popularnych 

systemów jak HKS®, PANTONE® oraz  RAL®. 

Wszystkie formuły są przechowywane w 

Marabu-Color-Manager. 

Środki pomocnicze 

MGLH  utwardzacz  5% 

MGLV  rozcieńczalnik  2-5% 

SV11  opóźniacz   2-5% 

MP  Proszek matujący 1-3% 

VM 2  Środek wyrównujący 1-3% 

OP 170  Pasta zwiększająca  0-15% 

krycie farby 

UR 3, 4, 5 

 

Utwardzacz MGLH należy wymieszać z farbą tuż 

przed użyciem. Jest wrażliwy na wilgoć, należy 

go przechowywać w zamkniętym pojemniku. 

Rozcieńczalnik MGLV jest dodawany do farby w 

celu dostosowania lepkości druku. 

Do powolnych sekwencji drukowania i 

drobnych motywów może być konieczne 

dodanie opóźniacza do rozcieńczalnika. Dla 

dodatkowego rozcieńczenia farby zawierającej 

opóźniacz, należy stosować wyłącznie czysty 

rozcieńczalnik. 

Puder MP może być dodawany indywidualnie ( 

dodatek białych odcieni max. 2%). 

Modyfikator VM2 może być dodawany przy 

problemach z przepływem. Jego przesadna 

ilość może spowodować zmniejszenie 

przyczepności. 

Dodając OP 170, krycie odcieni 920-962 może 

ulec znaczącej poprawie bez większego wpływu 

na odporność na ścieranie. 

Do ręcznego czyszczenia sprzętu zalecane są 

środki czyszczące UR3 i UR4. UR5 jest zalecany 

zarówno do ręcznego jak i automatycznego 

czyszczenia sprzętu. 

Parametry drukowania 

Aby uzyskać dobre krycie na kolorowych 

podłożach, zalecamy liczbę oczek pomiędzy 68-

64 i 90-48, do drukowania drobnych 

szczegółów 100-40 – 120-34. Odpowiednia 

liczba oczek dla cienkich nadruków to 165-27. 



Okres ważności 

Okres trwałości dla nieotwartego pojemnika z 

farbą, jeśli jest przechowywany w ciemnym 

pomieszczeniu w temp. 15-25 °C, wynosi: 

• 2,5 roku dla podstawowych odcieni 

920-932, 950-980, 180, 188 i 910 

• 2 lata na podstawowe odcienie 934 i 

936 

• 1 rok dla kolorów metalicznych, past 

koloryzujących oraz odcieni mocno 

kryjących 122-170 

W różnych warunkach, szczególnie wyższych 

temp., okres przydatności jest skrócony. W 

takich przypadkach wygasa gwarancja 

udzielona przez Marabu. 

Uwaga 

Nasze porady pisemne, ustne lub poprzez 

próby testowe bazują na wiedzy przekazanej 

nam, by informować o produktach i ich 

wykorzystaniu. Nie ma to na celu zapewnienia o 

niektórych właściwościach ani przydatności dla 

każdego zastosowania. Jesteś zatem 

zobowiązany do przeprowadzenia testów. 

Powyższe informacje oparte są na naszym 

doświadczeniu i nie należy ich wykorzystywać 

do specyfikacji. Wybór produktu oraz 

testowanie go jest pod twoją odpowiedzialność. 

W przypadku roszczeń z tytułu 

odpowiedzialności, są one ograniczone do 

wartości dostarczanych przez nas towarów z 

szacunkiem do wszelkich szkód 

niespowodowanych umyślnie lub przez rażące 

niedbalstwo.  

Etykietowanie 

Dla Mara Glass MGL i jego środków 

pomocniczych są aktualne Karty 

Bezpieczeństwa dostępne zgodnie z WE 

1907/2006, informujące szczegółowo o 

wszystkich istotnych danych dotyczących 

bezpieczeństwa w tym etykietowanie zgodnie z 

WE 1272/2008.  


