
Mara Glass MGLA 

Zakres zastosowania 

Podłoża 

Mara Glass MGLA to farba sitodrukowa 

odpowiednia na takie podłoża, jak: 

• Soda-lime glass   

• Optiwhite (white glass)  

• Borosilicate glass  

• Gorilla® glass (Corning)  

• Xensation ™glass (Schott) 

Idealne warunki drukowania obejmują temp. 

pokojową 20-25°C i wilgotność 45-60%. Lepszą 

przyczepność zapewnia napięcie 

powierzchniowe równe co najmniej 40 mN/m. 

Ponadto powierzchnia szkła musi być czysta i 

całkowicie wolna od grafitu, silikonu, kurzu oraz 

tłuszczu (np. odciski palców). Na poprawę 

przyczepności wpływa również wstępna 

obróbka płomieniowa.  

Niezbędne jest wykonanie wstępnych prób. 

Zastosowanie 

Mara Glass MGLA stosuje się na szkle dla 

systemów wejściowych na zewnątrz lub 

częściowo na zewnątrz. Obejmuje systemy 

łączności, systemy kontroli statków lub 

automaty z napojami. MGLA nadaje się również 

do laminacji.  

Charakterystyka 

Mara Glass MGLA jest wytwarzane bez użycia 

BPA / BPS i nie zawiera silikonu. 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. 

MGLA to dwuskładnikowy system farbowy. 

Przed użyciem konieczne jest dodanie 

utwardzacza w odpowiedniej ilości i jednorodne 

wymieszanie. 

Proporcje mieszania są następujące: 

MGLA + 10% utwardzacza HT 1 + 10% 

modyfikatora przyczepności UV-HV 7 

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. 

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. 

Standardowe wartości dotyczące suszenia 

nadruku dla grubości 4-12 µ: 

Pośrednie suszenie: nadruk po 3-5min / 160-

170 °C 

Końcowe suszenie: 20-30min / 180-200 °C 

Odporność na blaknięcie 

Stosowane są tylko pigmenty o wysokiej 

odporności na blaknięcie. MGLA nadaje się do 

5-rocznej ekspozycji na zewnątrz (klimat 

środkowoeuropejski). Trwałość jest 

zmniejszona w klimatach o wyższym stopniu 

nasłonecznienia. 

Powyższe wartości sprawdzają się w przypadku 

prawidłowego przetwarzania farby, co prowadzi 

do właściwej przyczepności i odporności na 

zarysowania. 

Odporność 

Po odpowiednim i dokładnym wyschnięciu, 

nadruk wykazuje wyjątkową przyczepność, a 

także odporność na ścieranie i zarysowania. 

Float glass ozdobione wielowarstwowymi 

nadrukami zostało przetestowane, jak poniżej:  

Test kreskowania: DIN EN 2409,              

ASTM 3359-02 

Odporność na wilgoć : 

• Test wody kondensacyjnej 70 °C / 

100% RH / 30min 

• Test zanurzenia w zimnej wodzie / 24h 

• Test zgodnie z IEC 60068-2-38 (10 

cykli) 

Badanie rezystywności Teraomomierz TO 3 

Mara Glass MGLA 180:> 10 + 12 ohm 

Odporność na czynniki atmosferyczne: 

Test kreskowy zgodny z normą DIN EN ISO 

4892-2 

Urządzenie testowe: Q-Sun XE-3-HS 

Natężenie promieniowania: 340 nm / 0,51 W / 

m2 

Gęstość energii promieniowania: 100h = 183,6 

Kj / m2 

Materiał: Float Glass / drukowanie po stronie 

powietrza 

Zastosowanie: druga powierzchnia 

 

Odchylenie Delta E po 5000h (DE 2000): 

Jakość szkła:          Optiwhite      Zielonkawy 

Czarny 180  1,04  0,67 

Biały 170  0,58  - 

 

Kolory 

Kolory mocno kryjące 

170 Opaque White  

180 Opaque Black 

 

Środku pomocnicze 

PV   Rozcieńczalnik             10-20%  

SV 1   Opóźniacz             10-15%  

UV-HV 7  modyfikator przyczepności 10%  

HT 1   Utwardzacz       10%  

VM 1   środek wyrównujący  0.5-2%  

UR 3, 4, 5 

 

Utwardzacz HT1 oraz modyfikator 

przyczepności UV-HV7 należy dodać do farby 

na krótko przed użyciem. Utwardzacze są 

wrażliwe na wilgoć, dlatego należy je zawsze 

przechowywać w zamkniętym pojemniku. 



Stosunek mieszania można dostosować do 

potrzeb: HT1 zwiększa odporność chemiczną i 

mechaniczną, podczas gdy UV-HV7 poprawia 

przyczepność. 

W przypadku wolnych sekwencji drukowania i 

drobnych motywów, konieczne może być 

dodanie opóźniacza do rozcieńczalnika. Dla 

dodatkowego rozcieńczenia farby zawierającej 

opóźniacz, należy stosować wyłącznie czysty 

rozcieńczalnik. 

Modyfikator VM1 może być dodany w celu 

rozwiązania problemów z przepływem. 

Przesadna ilość może zmniejszyć 

przyczepność. 

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 zaleca się użycie siatki z liczbą oczek 

pomiędzy 68-64 i 100-48, natomiast do 

drukowania drobnych szczegółów 12-34 – 140-

31. Odpowiednia liczba oczek dla cienkich 

nadruków to 165-27. 

 

Okres przydatności 

• 2 lata dla nieotwartych pojemników     

z farbą, jeśli są przechowywane          

w ciemnym pomieszczeniu w temp.     

15-25 °C.  

W innych warunkach, szczególnie w wyższych 

temp., okres trwałości jest skrócony. W takich 

wypadkach 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 MGLA 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.  

 

 

 

 


