
Mara Glass LEDGL 

 

Zastosowanie 

 
Podłoża 

Ultra Glass LEDGL zostało zaprojektowane na takie 

podłoża, jak: 

 

 Szkło opakowaniowe i restauracyjne 

 Szkło płaskie stosowane wewnątrz 

 Szkliwiona ceramika 

 Metale 

 Anodowane aluminium 

 Powierzchnie lakierowane 

 PETG 

 

Dla dobrej przyczepności ważne jest równomierne 

napięcie powierzchniowe podłoża o wartości 

>44mN/m. Ponadto powierzchnia musi być absolutnie 

wolna od grafitu, silikonu lub innych pozostałości, 

takich jak tłuszcz (odciski palców) itp. Przyczepność 

poprawi również wstępna obróbka płomieniowa szkła 

bezpośrednio przed drukiem. Najlepszą możliwą 

adhezję i odporność osiąga się dzięki Uvitro®, Arcosil® 

lub Pyrosil®. 

Niezbędne jest wykonanie wstępnych prób. 

 

Charakterystyka 
LEDGL jest farbą dwuskładnikową. Przed 

drukowaniem konieczne jest dodanie modyfikatora 

przyczepności w odpowiedniej ilości oraz jednorodne 

wymieszanie. Wówczas temperatura obróbki 

i utwardzania nie może być niższa 15 °C, ponieważ 

mogą wystąpić nieodwracalne uszkodzenia. Należy 

również unikać wilgotności przez kilka godzin po 

wydrukowaniu, ponieważ modyfikator przyczepności 

jest wrażliwy na wilgoć. 

Ze względu na wysoką reaktywność farby, 

wystawianie jej na działanie światła dziennego 

powinno być ograniczone do minimum.  

 

Czas reakcji 

Zaleca się poddanie mieszaniny farby z utwardzaczem 

wstępnej reakcji przez 15min. 

 

Żywotność 

Mieszanina farby z utwardzaczem musi zostać 

przetworzona w ciągu 8h (w temp. 20-25 °C 

i wilgotności 45-60%). Wyższa temp. skraca jej 

żywotność. Jeśli wspomniane czasy zostaną 

przekroczone, przyczepność oraz odporność farby 

może zostać zmniejszona. 

 

Suszenie 

LEDGL to bardzo szybko utwardzana farba LED.  

 

Urządzenie LED: 

Wymaga fali o długości 385 – 395nm. 

 

Urządzenie UV: 

Z jedną średniociśnieniową lampą rtęciową (180 – 

240W/cm) utwardzi standardowe odcienie LEDGL przy 

prędkości taśmy 4800przejść /h, 20m/min. Wysoko 

kryjące odcienie utwardzają się dłużej (3600 przejść/h, 

ok. 12m/min). 

 

Szybkość utrwalania farby zależy od rodzaju 

urządzenia UV-LED, liczby, wieku oraz mocy lamp 

UV/LED, odległości między lampami, a podłożem (nie 

włączając obudowy!), grubości nadruku, odcienia, 

podłoża. 

LEDGL wykazuje wyjątkową przyczepność i odporność, 

którą osiąga po 24h. 

Nie można wykluczyć obecności śladowych ilości 

monomerów i resztek produktów rozkładu 

fotoinicjatorów. 

Należy upewnić się, że farba jest całkowicie 

utwardzona, w przeciwnym wypadku zalicza się ją do 

niebezpiecznych odpadów.  

 

Odporność na blaknięcie 

W przypadku odcieni LEDGL stosuje się pigmenty 

o średniej lub wysokiej odporności na blaknięcie. 

Jednak ze względu na zastosowanie środków 

wiążących, wszystkie odcienie LEDGL nadają się do 

stosowania na zewnątrz do 3 miesięcy. 

 

 

 



Odporność na uszkodzenia 

Po odpowiednim i dokładnym wyschnięciu, nadruk 

wykazuje wyjątkową przyczepność, a także odporność 

na ścieranie i zarysowania. Osiągnięto następujące 

wyniki: 

 

Odporność na zmywarkę: 

 Domowa zmywarka co najmniej 400 cykli (65° 

C przy 130min. ze zwykłym środkiem 

czyszczącym typu B / niskoalkaliczny 

detergent) 

 Zmywarka Winterhalter (85° C przy 3min): co 

najmniej 3000 cykli 

 

Odporność chemiczna: 

 Alkohol: 50DRS 

 Etanol i środek do czyszczenia szkłą: 500 DRS 

 Aceton/MEK: 100 DRS 

 

Urządzenie testowe: Taber® Abraser 5700,  

DRS: Double Rub Strokes (350 g) 

 

W razie potrzeby proces utwardzania można 

przyspieszyć poddając dodatkowej obróbce przez 

30min w 140°C. 

Jasne odcienie kolorów, np. biały – mogą ciemnieć, 

jeśli wydruk będzie stale wystawiony na działanie 

temperatur > 40°C. 

 

Odcienie 
 

Podstawowe odcienie 

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 

 

Kryjące odcienie 

122  High Opaque Light Yellow  

132  High Opaque Scarlet Red  

152  High Opaque Ultramarine Blue  

162  High Opaque Grass Green  

170  Opaque White  

180  Opaque Black  

188  Deep Black 

 

Inne 

904  Special Binder 

 

Wszystkie odcienie są mieszalne. Aby zachować ich 

właściwości należy unikać mieszania z innymi 

rodzajami farb i środkami pomocniczymi.  

 

Środki pomocnicze 
 

UV-HV 8  Adhesion Modifier 4%  

UVV 1   Thinner   1-10%  

UV-B 4 UV  Accelerator   1-2%  

UV-VM   Levelling Agent   0-1%  

UR 3   Cleaner (flp. 42°C)  

UR 4   Cleaner (flp. 52°C)  

UR 5   Cleaner (flp. 72°C) 

 

Przed drukowaniem należy dodać modyfikator 

przyczepności UV-HV8 w odpowiedniej ilości 

i jednorodnie wymieszać. 

 

Dodanie rozcieńczalnika zmniejsza lepkość farby. 

Nadmierne jego dodanie może spowodować 

zmniejszyć prędkość utwardzania, a także twardość 

nadruku. Rozcieńczalnik może zmienić 

charakterystyczny zapach nadruku. 

 

UV-B4 przyspiesza utwardzenie. 

 

Środek wyrównujący UV-VM pomaga wyeliminować 

problemy z przepływem, które mogą powstać 

z powodu resztek na podłożu, bądź niewłaściwej 

regulacji maszyn. Jego nadmierna ilość może 

zmniejszyć przyczepność farby podczas procesu 

drukowania.  

 

Do ręcznego czyszczenia sprzętu zalecane są środki 

czyszczące UR3 i UR4. UR5 jest zalecany zarówno do 

ręcznego jak i automatycznego czyszczenia sprzętu. 

 

 



Parametry drukowania 
 

Można stosować wszystkich dostępnych tkanin 

poliestrowych i szablonów odpornych na 

rozpuszczalniki. Aby uzyskać dobre krycie kolorowych 

podłoży, zalecamy siatkę od 140 – 31 do 165 – 27 

(splot gładki). 

 

Okres ważności 

 
Okres ważności zależy w dużej mierze od temp. 

przechowywania. To jest 1,5 roku dla nieotwieranych 

pojemników, przechowywanych w ciemnym 

pomieszczeniu w temp. 15-25 °C. W innych 

warunkach, szczególnie wyższych temp. okres 

trwałości ulega skróceniu. 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 Ultra Glass LEDGL 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.  

Farby zawierają niektóre substancje, które mogą 

podrażniać skórę. Dlatego zalecamy zachowanie 

najwyższej ostrożności podczas pracy. Skórę 

zabrudzoną tuszem należy natychmiast oczyścić wodą 

i mydłem. Proszę zwrócić również uwagę na uwagi 

umieszczone na etykietach oraz w kartach 

charakterystyki. 

 

 

 

 


