
Ultra Pack UVC  

Utwardzana promieniami UV farba do 

sitodruku do wstępnie przygotowanego 

polietylenu i polipropylenu, poliestru PET i 

PETG, sztywnego PVC, poliwęglanu i 

polistyrenu.  

Bardzo szybkie utwardzanie, wysoki połysk, 

doskonała wodoodporność, bardzo 

uniwersalne zastosowanie to największe 

zalety Ultra Pack UVC 

Zakres zastosowania 

Podłoża  

Ultra Pack UVC to uniwersalna farba do 

sitodruku, odpowiednia na następujące 

podłoża: 

• Wstępnie przygotowany HDPE/LDPE i 

polipropylen PP 

• Aktywowane płomieniowo i nie 

aktywowane PET oraz PETG 

• Poliwęglan PC 

• Sztywne PVC i samoprzylepne folie 

PVC 

• Polistyren PS, 

• Poliamid PA. 

Zaleca się dodanie utwardzacza w druku na PA. 

Dodając utwardzacza do farby przyczepność 

oraz odporność chemiczna i wodoodporność 

zostanie polepszona. Ponieważ wszystkie 

wymienione podłoża różnią się nawet w ramach 

danego rodzaju tworzywa, ważne jest za 

każdym razem przeprowadzenie przedruków 

testowych aby upewnić się że dane rozwiązanie 

się sprawdzi.  

Pola zastosowania 

UVC najlepiej sprawdzi się w wysokiej jakość 

druku na butelkach, tubkach, kartuszach i 

innych przedmiotach wykonanych ogólnie 

mówiąc z plastiku. Przy druku na PE oraz PP 

należy pamiętać, iż te podłoża mają niskie 

napięcie powierzchniowe i należy je poddać 

aktywacji płomieniowej. W efekcie tego 

procesu napięcie powierzchniowe wzrośnie i 

przyczepność farby do podłoża wzrośnie. 

Podłoże przed procesem druku powinno być 

zawsze całkowicie wolne od zanieczyszczeń 

takich jak: tłuszcz, olej lub odciski palców. Ze 

względu na parametry przetwarzania PET oraz 

PETG mogą pojawiać się w nich różnice w 

napięciu powierzchniowym, można temu 

zapobiec stosując delikatną aktywację 

płomieniową. Przyczepność farby UVC do PVC 

jest bardzo dobra, lecz należy wziąć pod uwagę 

kruchość tego podłoża przy ustawieniach 

tunelu UV. 

Charakterystyka 

Wszystkie kolory farby Ultra Pack UVC są 

wyjątkowe oraz wysoko błyszczące przy 

zachowaniu najlepszego możliwego krycia. 

Dalsze cechy: 

• szybkie utwardzanie, 

• dobra odporność na wodę i parę, 

• elastyczna powierzchnia farby po 

wydruku, 

• tiksotropowa struktura, 

• możliwość druku farbą UVC na bardzo 

gorących detalach. 

W druku na bardzo gorących detalach stopień 

połysku farby UVC ulega zmniejszeniu. 

Dostosowywanie farby  

Farbę należy dokładnie wymieszać przed 

procesem druku. 

 

 



Użycie farby w systemie 2-kompnentowym 

W zależności od podłoża i wymagań utwardzacz 

może być dodany do farby przed procesem 

druku. Podczas stosowania utwardzacza 

temperatura utwardzania nie może być niższa 

niż 15° C, ponieważ mogą wystąpić 

nieodwracalne uszkodzenia. Również należy 

unikać wysokiej wilgotności po procesie druku 

(nawet do kilku godzin), ponieważ utwardzacz 

jest wrażliwy na wilgoć. Po dodaniu do farby 

utwardzacza zaleca się dokładne wymieszanie 

farby oraz pozostawienie jej na 15 minut aby 

farba z utwardzaczem mogła się dobrze 

połączyć. Żywotność mieszaniny farby i 

utwardzacza jest reaktywna chemicznie i może 

być wykorzystywana w przedziale od 6 do 8 

godzin ( w warunkach 20-25° C i 45-60 % RH). 

Wyższa temperatura obniża żywotność 

mieszaniny. Jeśli wspomniane czasy zostaną 

przekroczone przyczepność oraz odporność 

farby może zostać zmniejszona.  

Suszenie  

Ultra Pack UVC jest szybko utrwalającą się 

farbą UV z możliwość druku 7000 opakowań na 

godzinę . Do utrwalania tej farby wymagane są 

tunele osiągające wartości 120 - 200 W/cm.  

Szybkość utrwalania farby zasadniczo zależy od 

rodzaju używanego tunelu UV. Stan 

odbłyśników, wiek lamp, moc lamp UV, 

grubość warstwy farby, kolor farby, podłoże, są 

to czynniki bezpośrednio  wpływające na 

prawidłowe utrwalanie farby.  

Ultra Pack UC jest farbą, która uzyskuje 

ostateczną przyczepność oraz odporność po 

upływie 24 godzin.  

Odporność na blaknięcie  

Użyte pigmenty w farbie UVC mieszczą się 

od dobrej do doskonałej odporności na 

blaknięcie (skala blue wool 6-8), wyjątkiem 

jest jedynie kolor 934.  

Odporność mechaniczna 

 Po odpowiednim i dokładnym utrwaleniu 

powierzchnia farby wykazuje się świetną 

przyczepnością, odpornością na ścieranie, 

odpornością na zarysowania oraz 

odpornością na rozpuszczalniki (patrz DIN 

16 524), alkohol (etanol 96%), oraz inne 

związki kwasowe i alkaliczne. Wymienione 

powyżej odporności chemiczne można 

jeszcze poprawić stosując utwardzacz.  

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 

 

Kolory triadowe 

425   Process Yellow 

435   Process Magenta 

455   Process Cyan 

485   Process Black 

 

Kolory mocno kryjące 

122       High Opaque Light Yellow 

132          High Opaque Scarlet Red 

152   High Opaque Ultramarine Blue 

162     High Opaque Grass Green 

170    Opaque White 

171    Opaque White 

180    Opaque Black 



188    Deep Black 

 

 

Imitacja trawienia  

914    Satin Transparent 

Varnish  

 

Inne 

270   High Golss White 

409   Transparent Base 

904   Special Binder 

910   Overprint Varnish 

UVC-IFT  Varnish „Inline 

Foiling Tubes” 

 

UVC 171 to biały mocno kryjący kolor, 

który charakteryzuje się bardzo dobrą 

elastycznością, wysokim połyskiem oraz 

maksymalną odpornością mechaniczną. 

UVC 171 w szczególności nadaje się do 

elastycznych podłoży typu tuby 

kosmetyczne wykonane z polietylenu. Użyty 

jako biały poddruk będzie doskonała bazą 

dla kolorów triadowych lub pozostałych 

kryjących.  

UVC 270 wyróżnia się bardzo wysoką bielą. 

UVC 188 szczególnie nadaje się do druku 

na transparentnych podłożach, dzięki 

wysokiemu stopniu krycia. 

Ze względu na bardzo wysoką pigmentacje 

kolorów kryjących wymagana jest większa 

moc lamp UV do ich prawidłowego 

utrwalenia lub zredukowanie prędkości 

tunelu. Wszystkie kolory z serii UVC są ze 

sobą mieszalne. Mieszanie farby UVC z 

innymi seriami farb nie jest zalecane.  

UVC-IFT w szczególności nadaje się jako 

wysoko kryjący lakier ochronny oraz nośnik 

do kolorowych pigmentów używanych w 

cold-stampingu. UVC-IFT nie zawiera 

silikonu, w związku z tym ważne jest aby 

używać dokładnie oczyszczonych siatek, 

rakli, oraz zasobników w maszynach z 

automatycznym dozownikiem farby. 

Wszystkie kolory podstawowe są zawarte w 

naszym MarabuColorFolmulator (MCF). 

Program MCF jest pomocny w procesie 

dostosowywania kolorów do wzorników 

HKS, PANTONE oraz RAL. Wszystkie 

formuły są przechowywane w programie 

MarabuColorManager.  

Nie rekomendujemy tej farby do zdobienia 

zabawek dla dzieci. Wynika to z faktu, iż 

zabawki często miewają kontakt z ustami w 

wyniku czego może występować uwalnianie 

resztkowych monomerów oraz produktów 

rozpadu fotoinicjatorów.  

Efekty metaliczne 

Pasty metaliczne 

S 191  Silver           15-25% 

S 192  Rich Pale Gold          15-25% 

S 193  Rich Gold          15-25% 

S-UV 191 Silver           15-25% 

S-UV 192 Rich Pale Gold          15-25% 

S-UV 193 Rich Gold          15-25% 

S-UV 291 High Gloss Silver      15-25% 

S-UV 293 High Gloss Rich Gold15-25% 

S-UV 296 High Gloss Silver      10-17% 

S-UV 297 High Gloss Rich  

Pale Gold          10-17% 

S-UV 298 High Gloss Pale Gold10-17%  

 

Powyższe dodatki metaliczne dodaje się do 

UVC 904 w rekomendowanych ilościach. 

Zalecamy przygotowanie mieszanki, którą 

można zużyć w ciągu maksymalnie 8 

godzin. Ze względu na mniejszy rozmiar 

pigmentów w pastach metalicznych można 



wykorzystywać do druku siatki od 140-31 

do 150-31. Kolory metaliczne 

charakteryzują się większą ścieralnością po 

utrwaleniu, można temu zapobiec stosując 

zabezpieczenie lakierem.  

Dodatki  
H3  Utwardzacz     2-4% 

UVV 1  Rozcieńczalnik  1-10% 

UVV 3  Rozcieńczalnik  1-10% 

UV-B5  Fotoinicjator przyśpieszający

       1-4% 

UV-B1  Fotoinicjator    1-2% 

STM  Zagęszczacz do farby 0,5-2% 

UV-VM  środ. wyrównujący 0,5-1,5% 

UV- SA 1 środ. zwiększajcy gładkość

           0,4-0,8% 

UV-TA 1 środ. zwiększający lepkość

           0,1-0,5% 

UR 3  środ. czyszczący 

UR 4  środ. czyszczący 

UR 5  środ. czyszczący  

 

Utwardzacz H 3 jest wrażliwy na wilgoć i 

zawsze należy go przechowywać w 

szczelnym pojemniku. Utwardzacz H 3 

można dodać w celu zwiększenia 

odporności i przyczepności. Mieszania 

farby i utwardzacza powinna być bardzo 

dokładnie wymieszana aby oba składniki 

mogły się prawidłowo połączyć. Mieszanina 

farby i utwardzacza nie nadaje się do 

przechowywania.  

Dodanie rozcieńczalnika zmniejsza lepkość 

farby. Nadmierne dodanie rozcieńczalnika 

spowoduje redukcję szybkości utrwalania 

oraz zmniejszy odporność mechaniczną 

powierzchni farby. Rozcieńczalnik staje się 

częścią usieciowanej farby i może zmienić 

nieznacznie zapach wydruku oraz utrwaloną 

powierzchnię farby.  

UV-B 5 – przyśpiesza utwardzanie 

powierzchniowe. 

UV-B 1 – przyśpiesza szybkość utrwalania 

farby oraz może zwiększać adhezję farby do 

podłoża, dzięki lepszemu utrwalaniu farby 

od jej podłoża do powierzchni. 

The Thickening Agent STM – zwiększa 

lepkość farby bez znaczącego wpływu na 

jej połysk. Po dodaniu dodatku do farby, 

zalecane jest bardzo dobre wymieszanie, 

najlepiej za pomocą automatycznej 

maszyny mieszającej. 

The Levelling Agent UV-VM – dodatek 

pomaga rozwiązać problemy związane z 

lejnością farby, które mogą wynikać z 

zabrudzenia podłoża lub błędnego 

ustawienia maszyny. Nadmierna ilość 

dodatku może zmniejszyć przyczepność 

farby. UV-VM należy jednorodnie 

wymieszać przed procesem druku. 

UV-SA 1 – dodatek pozwalający trwale 

zwiększyć gładkość powierzchni, połysk i 

twardość powierzchni. 

The liquid Thickening Agent UV-TA 1 – 

zwiększa lepkość farby. 

Zalecane środki czyszczące UR 3 i UR 4 do 

ręcznego czyszczenia szablonów oraz 

narzędzi.  

Środek czyszczący UR 5 jest zalecany do 

ręcznego czyszczenia oraz do czyszczenia 

w automatycznych urządzeniach myjących. 

 

 

 



Parametry drukowania 

Wybór siatki zależy od specyfiki nadruków, 

wynikających z szybkość, wydajności 

utrwalania oraz stopnia krycia farby. 

Zasadniczo można stosować siatki 120-31 

do 180-31. Dla farb UV polecane są 

dostępne na rynku filmy kapilarne w 

zakresie od 15-20 µm oraz odporne na 

rozpuszczalniki foto emulsje.  

Okres przydatności 

Okres przechowywania nieotwartej puszki 

farby w ciemnym pomieszczeniu w 

temperaturze 15 – 25° C wynosi: 

• 1 rok dla UVC-IFT 

• 2 lata dla UVC 171 

• 2,5 roku dal wszystkich innych 

standardowych produktów serii 

UVC. 

Temperatura przechowywania farby może 

spać tylko raz poniżej zalecanej 

temperatury na maksymalnie 2-3 dni. W 

różnych warunkach, szczególnie w innych 

temperaturach okres przydatności farby 

może ulegać skróceniu. W takich 

przypadkach gwarancja udzielana przez 

Marabu wygasa.  

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 Pack UVC 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. 

 

 

 


