
Specjalna farba sitodrukowa    Maraflex FX 
 

nadaje się do laminowania, tłoczenia  
oraz lakierowania offsetowego,  
matowa, bardzo elastyczna  

do produkcji identyfikatorów  
np. kart kredytowych, 

kart bankowych 
 

 

 

Zakres użycia 
 

Podłoże 
Twarde PCW (powleczone folią), które nadają się 

do laminowania. 

Ponieważ wymienione materiały, również w 

obrębie jednego gatunku przy drukowaniu i 

przygotowywaniu mogą się okazać różne, 

wskazane jest wykonanie prób przed 

zastosowaniem do przewidzianego celu. 

 

Zastosowanie 
MaraflexFX stosuje się do drukowania kart 

kredytowych i identyfikacyjnych a także do 

wszystkich innych, które przeznaczone są do 

laminowania. 

Podane niżej parametry laminowania okazały się 

korzystne dla Maraflex FX: 

temperatura laminowania 140oC 

moc docisku  20 kN 

czas laminowaniado ok.  30 sek. 

Przy innych warunkach laminowania  nowe 

parametry muszą być ustalone po 

przeprowadzeniu prób. 

Gdyby odchylenia te miały niekorzystny wpływ na 

jakość laminowania, powinno się polakierować 

specjalnym łącznikiem FX 910 , co pozwoli na 

osiągnięcie znacznie lepszych efektów 

laminowania. Przez polakierowanie pogorszy się 

jednak zdolność krycia farby. Druki, których nie 

można zalaminować nawet po powleczeniu 

specjalnym łącznikiem FX 910, nie poddadzą się 

laminowaniu. 

 

Właściwości 
 

Suszenie 

Szybko schnąca, przy 20oC, już po 10 minutach 

można poddać dalszej obróbce, przy 50oC w 

tunelu suszącym  - po 30 - 40 sekundach. Przy 

odpowiednim dopływie powietrza temperaturę w 

suszarce można obniżyć do 40oC. 

Podane czasy mogą się nieznacznie różnić w 

zależności od podłoża, grubości nałożonej farby, 

warunków suszenia i doboru materiałów 

pomocniczych. Przy nakładaniu kolejnej warstwy 

druku czas suszenia należy wydłużyć. 

 

Przy druku dwustronnym trzeba dokładnie 

sprawdzić, czy została on wystarczająco utrwalony. 

 
Odporność 
Do produkcji Maraflex FX zastosowane zostały 

pigmenty o wysokiej odporności na światło. 

Przez wymieszanie ze środkami dodatkowymi 

i innymi odcieniami, przede wszystkim zaś przez 

rozjaśnienie bielą, odporność na światło i wpływ 

warunków  atmosferycznych zmniejsza się. 

Zastosowane pigmenty są odporne na 

rozpuszczalnik i plastyfikatory. 

 
Wymagania 
Po wysuszeniu zgodnie z zaleceniami powierzchnia 

farby jest niewrażliwa na zdrapania, uderzenia, 

charakteryzuje się elastycznością i nadaje się do 

laminowania. 

Odporność na ścieranie podstawowych odcieni farb 

matowych jest nieco mniejsza niż  gatunków farb 

z połyskiem. 

 

Asortyment 
 

Odcienie farb 
Porównaj z kartą odcieni farby Maraflex FX 

FX 920 cytrynowy FX 950 fioletowy 

FX 922 jasno-żółty FX 952 ultramaryna 

FX 924 żółty                            FX 954 niebieski  

FX 926 pomarańczowy           FX 956 turkusowy 

FX 930 cynober                      FX 960 zielony 

FX 936 magenta                    FX 962 zieleń trawiasta 

FX 940 brązowy                     FX 970 biały 

FX 980 czarny    

Zastosowane pigmenty nie posiadają w swojej 

strukturze chemicznej żadnych metali ciężkich, 

odpowiednio do norm DIN EN 71, część 3, 

Bezpieczeństwo zabawek, migracja określonych 

elementów. 

Tym samym wszystkie mogą być użyte do 

drukowania na zabawkach. 

Dodatkowo do tych podstawowych odcieni 

dostępna jest specjalna gotowa farba FX 



 

195,197,199 srebrna, FX 520 żółta, FX 536 

czerwona. 

Wszystkie odcienie farby można dowolnie mieszać 

ze sobą. Mieszanie z innymi gatunkami farb nie 

jest wskazane, aby Maraflex  nie utraciła swoich 

specjalnych właściwości.  

Do produkcji identyfikatorów nadają się wszystkie 

kolory tej farby, a także gotowe do druku farby 

srebrna i złota, w różnych odcieniach, które można 

otrzymać na specjalne zamówienie. Odcienie 

metaliczne są produkowane z proszków o różnej 

granulacji. 

Do druku farby złotej i srebrnej delikatniejszej 

polecamy użycie siatki od 100-120T, do druku 

grubszej - siatkę o gęstości 43-68 T. 

 

Środki dodatkowe 
 

łącznik specjalny FX  910 

masa transparentna    FX  904  

 

Lakier FX 910 służy do lakierowania powierzchni, 

ale nie nadaje się do laminowania. 

 

Środki pomocnicze 
 

rozcieńczalnik UKV  1 

rozcieńczalnik UKV  2 

opóźniacz SV 1 / SV 5 

opóźniacz w paście VP 

zmywacz UR 3 

 

Do osiągnięcia odpowiedniej gęstości farby 

wystarczy dodać 10 % rozcieńczalnika. 

Do opóźniania przy powolnych seriach druku, 

należy dodać do rozcieńczalnika opóźniacz (np. 

połowę). 

Do druku szczególnie cienkich, precyzyjnych linii 

można dodać sam opóźniacz. Farbę z dodatkiem 

opóźniacza dalej można rozcieńczać wyłącznie 

rozcieńczalnikiem. 

 

Siatki i matryce 
 

Można używać wszystkie oferowane na rynku 

siatki. 

Jako materiał na matryce w rachubę wchodzą 

wszystkie materiały odporne na rozpuszczalniki. 

Oznakowanie 
 

Dla farby Maraflex FX i dla jej środków 
pomocniczych i dodatkowych istnieją aktualne 
karty zawierające wszystkie dane dot. 
bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o materiałach niebezpiecznych, wg 
wytycznych Wspólnoty Europejskiej 91/155, 
informujące m. in. o oznakowaniu materiałów 
niebezpiecznych. 

Oznakowanie zamieszczone jest też na etykiecie. 

Farba posiada punkt zapalny przy temp. powyżej 
21°C. Jako gęsta ciecz nie została zakwalifikowana 
do materiałów łatwopalnych.  Zgodnie z 
regulaminem, rozdz. 4 Zarządzenia o cieczach 
łatwopalnych z dn. 03.05.82  instrukcje VbF nie 
znajdują tu zastosowania. 
 
 

Zalecenia 
 

Aby uchronić farbę w rozpoczętym pojemniku 

przed zbyt silnym wyschnięciem, należy 

powierzchnię powlec warstwą rozcieńczalnika, 

który przed rozpoczęciem drukowania trzeba w 

farbie rozmieszać. 
 
 

Uwagi 
 

Powyższe dane zostały sporządzone w najlepszej 
wierze i zgodnie z obecnym stanem wiedzy, jednak 
nie wynikają z tego żadne zobowiązania.  
Z powodu różnego zachowania użytych do 
zadrukowania materiałów nasze farby opatrzone są 
wyraźnym zastrzeżeniem, że przed drukowaniem 
powinna zostać wypróbowana ich przydatność do 
przewidywanego  zastosowania, z uwzględnieniem 
stawianych wymagań, rodzaju materiału, warunków 
druku, itp. 

 

 


