
Ultra Glass UVGL 

Zakres zastosowania 

Podłoża 

Ultra Glass UVGL nadaje się do następujących 

podłoży: 

• Wstępnie obrobione szkło do użytku 

wewnątrz, np. lustra, szkło do mebli, 

automaty do gier itp. 

• Opakowania szklane, np. szklane 

butelki 

• Butelki kosmetyczne 

• Szkło restauracyjne, np. szklanki, 

popielniczki, wazony 

• Ceramika 

• Metale 

• Anodowane aluminium 

• Powierzchnie lakierowane 

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. Płomień ma kluczowe 

znaczenie gdy używamy szkło powlekane na 

zimno. Najlepszą możliwą adhezję uzyskuje się 

poprzez wstępną obróbkę Uvitro® lub 

Pyrosil®. 

Niezbędne jest wykonanie wstępnych prób. 

Charakterystyka 

Ultra Glass UVGL jest dwuskładnikowym 

systemem. Przed drukowaniem konieczne jest 

dodanie modyfikatora przyczepności we 

właściwej ilości jednorodne wymieszanie: 

2% UV-HV 8:  

922 - 962 basic shades  

980 black  

180 opaque black  

425 - 485 process shades  

904 special binder  

UVGL-WV Window Varnish 

 

4% UV-HV 8:  

970 white  

170 opaque white  

122 – 162 high opaque shades  

188 deep black  

913, 914 etch imitations  

UVGL-PG/PS Primer  

UVGL-RH/RL 

Kolory zawierają >50% bieli lub są 

nieprzezroczyste 

5% UV-HV 8:  

Meatliczne  (m.in. UVGL 291) 

 

Czas reakcji wstępnej 

Mieszaninę farby z utwardzaczem należy 

poddać wstępnej reakcji przez 15min.  

Żywotność 

Mieszanina farby i utwardzacze jest reaktywna 

chemicznie i musi zostać przetworzona w ciągu 

8h (odniesienie do 20-25 °C i 45-60% RH). 

Wyższe temperatury skracają żywotność. Jeśli 

wspomniane parametry zostaną przekroczone, 

farba może stracić odporność i przyczepność.  

Wszystkie podstawowe kolory UVGL są 

błyszczące. W razie potrzeby mogą być również 

metaliczne. 

Suszenie 

UVGL to szybko utwardzalna farba UV. Do 

standardowego utwardzania odpowiednia 

będzie lampa 180-240 W/cm utrwalająca 4800 

przepustek / h. 20m / min (standardowe kolory 

UVGL). Kolory mocno kryjące, metaliczne i 



podkłady utwardzają się znacznie wolniej (3600 

przejść / h, odpowiednio 12m / min). 

UVGL osiąga swoją ostateczną przyczepność i 

odporność po 24h. Konieczne jest jednak 

przeprowadzenie testów. 

Szybkość utwardzania jest zależna od rodzaju 

urządzenia utrwalającego, liczby, wielu oraz 

mocy lamp UV, grubości nadruku, koloru szkła, 

a także liczby przejść przez maszynę. 

Odporność na blaknięcie 

Pigmenty używane w UVGL są odporne na 

blaknięcie. Jednak ze względu na zastosowane 

środki wiążące, wszystkie UVGL nadają się do 

wykorzystania na zewnątrz do 3 miesięcy. 

Odporność na uszkodzenia 

Po odpowiednim i dokładnym wyschnięciu 

nadruk wykazuje wyjątkową przyczepność, a 

także odporność na ścieranie i zarysowania.  

Odporność na zmywarkę 

Domowa zmywarka co najmniej 500 cykli (65°C 

przy130min za pomocą zwykłego środka 

czyszczącego typu B / nieskoalkaliczny 

detergent) 

Winterhalter glass washer (85°C przy 3 min): 

co najmniej 3500 cykli 

Odporność chemiczna: 

Alkalina: 2,3% NaOH, 80°C przez 30min 

Perfumy: test 24h, test G1 

Etanol i środek do czyszczenia szkła: 500 DRS 

Aceton / MEK: 100 DRS 

 

Urządzenie testowe: Taber® Abraser 5700, 

DRS: Double Rub Strokes (350 g) 

 

Odporność na wilgoć: 

Test wody kondensacyjne 70°C / 100% RH / 

30min 

Test zanurzenia w zimnej wodzie / 24h 

Test mrożenia -18°C 

 

Te wyniki są osiągane po min. 24h po 

utwardzeniu w temp. pokojowej. Jeśli to 

konieczne, proces ten można przyspieszyć 

przez obróbkę 30min w 140°C. Aby zwiększyć 

odporność mechaniczną, zalecamy nadruk 

lakierem UVGO 910. Stałe wystawienie na 

działanie temp. >40°Cmoże spowodować 

przyciemnienie jasnych kolorów. 

Kolory 

Kolory podstawowe 

922 Light Yellow  

924 Medium Yellow  

926 Orange  

932 Scarlet Red  

934 Carmine Red  

936 Magenta  

950 Violet  

952 Ultramarine Blue  

956 Brilliant Blue  

960 Blue Green 

 962 Grass Green  

970 White  

980 Black 

 

4 standardowe kolory 

425 Process Yellow  

435 Process Magenta  

455 Process Cyan  

485 Process 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  

152 High Opaque Ultramarine Blue  

156 High Opaque Brilliant Blue  

162 High Opaque Grass Green  

170 Opaque White  

180 Opaque Black  

188 Deep Black 

 



Kolor metaliczny 

291 High Gloss Silver 

 

Imitacja trawienia 

913 Milky Matt Varnish  

914 Satin Transparent Varnish 

 

Inne 

409 Transparent Base  

904 Special Binder 

 UVGL-PG Primer f. Hot Stamping Gold  

UVGL-PS Primer f. Hot Stamping Silver  

UVGL-RH Relief Varnish High Viscosity  

UVGL-RL Relief Varnish Low Viscosity  

UVGL-WV Window Varnish, silicone-free 

 

W razie potrzeby 4 kolory standardowe 425-

485 mogą być łączone z serią Ultra Glass 

UVGO. UVGL 904 nie jest całkowicie 

przezroczysty. 

Każdy projekt w którym chcemy uzyskać 

satysfakcjonujący efekt złota lub srebra na 

szkle można wykonać za pomocą podkładów 

UVGL. Do wzoru nadrukowanego podkładem 

UVGL przyklejana jest folia hot-stampingowa, 

która przykleja się wyłącznie do obszaru 

zadrukowanego.                                                                                   

Zalecamy folie typu GXO lub GXI firmy 

„Payer Graphic”. Można do tych podkładów 

zastosować folie innych producentów, lecz za 

każdym razem w pierwszej kolejności powinny 

zostać przeprowadzone testy. 

UVGL-RH i UVGL-RL to dwa lakiery do 

drukowania efektów „dotykowych”. 

Sprzedawane są oddzielnie, ale w celu 

uzyskania lepszego efektu, powinny być użyte 

razem w stosunku (np. 50:50 / 80:20 / 30:70). 

UVGL-WV nie zawiera silikonu, zatem nie jest 

mieszalny z innymi produktami UVGL. Jest to 

produkt przezroczysty. 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. 

Wszystkie kolory są mieszalne (poza UVGL-

WV). W celu zachowania ich właściwość, nie 

zaleca się mieszania ich z innymi seriami farb i 

środkami pomocniczymi.  

Wszystkie podstawowe kolory są zawarte w 

MarabuColorFormulator. Budują podstawę pod 

odpowiednie dobranie koloru do systemów: 

HKS®, PANTONE®, and RAL®. Wszystkie 

formuły są przechowywane w Marabu-

ColorManager. 

Efekty metaliczne 

S 191  Silver    15-25%  

S 192  Rich Pale Gold   15-25%  

S 193  Rich Gold   15-25%  

S-UV 191  Silver   14-25% 

 S-UV 192  Rich Pale Gold  14-25%  

S-UV 193  Rich Gold  14-25% 

 S-UV 291  High Gloss Silver  10-

25%  

S-UV 293  High Gloss Rich Gold  10-

25%  

S-UV 296  High Gloss Silver  10-

17%  

S-UV 297  High Gloss Rich Pale Gold 

 10-17%  

S-UV 298  High Gloss Pale Gold  

 10-17% 

 

Pasty dodawane są do UVGL 904 w ilości 

zależnej od pożądanego efektu. Zaleca się 

przygotowanie ilości mieszanki, którą można 

przetworzyć w ciągu max. 8h.  

Pastami można pracować na delikatniejszych 

siatkach, takich jak 140-3 do 150-31. Nadruk 



jest podatny na ścieranie, zaleca się 

przedrukowanie go lakierem.  

Środki pomocnicze 

UV-HS 1 pod  hot-stamping 8-20% 

UV-HV 8 modyfikator przyczepności

 2-5% 

UVV 6  rozcieńczalnik  1-10% 

UV-B1  modyfikator  1-2% 

UV-VM  środ. Wyrównujący 0-1% 

VM 1  środ. Wyrów. Dla UVGL-WV

 0-1% 

UR 3, 4, 5 

UV-HS 1 umożliwia tłoczenie na gorąco, jest 

dodawany do podkładu. Zalecana ilość: 10%. 

Przed drukowaniem UV-HV8 należy 

jednorodnie wymieszać z farbą w odpowiedniej 

ilości. Żywotność mieszanki wynosi ok. 8h w 

odniesieniu do temp. 18-25 °C. 

Dodanie rozcieńczalnika zmniejsza lepkość 

farby. Jego nadmierne dodanie spowoduje 

spowolnienie procesu utrwalania oraz 

twardości nadruku. Może nieznacznie zmienić 

zapach druku.  

UB-B1 przyspiesza utwardzanie i może 

zwiększyć przyczepność do podłoża. 

UV-VM może wyeliminować problemy z 

przepływem. Przed drukowaniem należy go 

jednorodnie wymieszać z farbą. Nie może być 

stosowany z UVGL-WV. 

Modyfikator VM1 rozwiązuje problemy z 

przepływem również z UVGL-WV. Jego 

nadmierna ilość zmniejsza 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 

Wybór siatki, zależy od pożądanej prędkości i 

wydajności utwardzania, a także wymaganego 

Krysia. Można stosować 120-34 do 165-27, ale 

szczególnie zalecamy 140-31. Do drukowania 

farbami 425-485 zalecamy pomiędzy 150-27 i 

180-27. Ważne jest również napięcie >16 N. 

UVGL można przetwarzać wszystkimi 

odpornymi na rozpuszczalniki technikami 

szablonowymi. 

UVGL-RH / RL: Siatka: od 48-55 do 55-70, 

guma raklowa: 75 Sh. 

Okres przydatności 

Okres trwałości dla nieotwieranego pojemnika z 

farbą, przechowywanego w ciemnym 

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

• 0,5 roku dla UVGL 291 

• 1 rok dla UVGL-RH / RL 

• 2 lata dla UVGL 188, UVGL-PG / PS / 

WV 

• 2,5 roku dla innych produktów  

W różnych warunkach, szczególnie w 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 Ultra Glass UVGL 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.  

Zasady bezpieczeństwa  

Farby UV zawierają niektóre substancje, które 

mogą podrażniać skórę. Dlatego zalecamy 

zachowanie najwyższej ostrożności podczas 

pracy. Skórę zabrudzoną farbą należy 

natychmiast wyczyścić wodą i mydłem. Proszę 

uważnie czytać etykiety oraz karty 

charakterystyki. 


