Farveadditiver Sericom Italia S.R.L.
M1000/S
Flydemiddel der forhindrer blæredannelser og
appelsinskalseffekt i det færdige tryk. Tilsætning 1-2%. Ved overdosering risikeres den
modsatte effekt. M1000/S er ikke overlakerbar. Ikke anvendelig i vandbaserede farver.
M2000/S
Flydemiddel der forhindrer blæredannelser og appelsinskalseffekt i det færdige tryk.
Tilsætning
1-2%. Ved overdosering risikeres den modsatte effekt. M2000/S er overlakerbar. Ikke
anvendelig i vandbaserede farver.
Antisilicone
Tilsættes farven når der trykkes på overflader hvor der kan forekomme rester af silikone
som giver kraterdannelser i det færdig tryk. Tilsætning 1-2%.
Anti – Foam
Antiskummiddel der forhindrer skumdannelse under trykning. Tilsætning 1 -2%.
Overdosering anbefales ikke.
Ikke anvendelig i vandbaserede farver.
Anti – Static/S
Antistatmiddel som tilsættes farven. Tilsætning bør ikke overstige 1-3%. Farvens
antistatiske virkning holder i 1 til 3 timer.

Plastol
Elastificeringsmiddel. Tilsætning 1-5%.
Antistat/retarderpasta
Anvendes til forsinkelse af farvens tørring samt elimenering af statisk elektricitet.Anvendes
i stedet for en flydende retarder eller antistatmiddel så farvens høje viskositet bevares.
Farvens tixotropi højnes og vævet holdes åbent under trykning.
Tilsætningsmængden er den samme som ved en flydende retarder 5-10%. Tilsætning kan
ændre farvens glans.
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AV2
Langsom fordampende retarder tilsætning maks. 10-15% vægtdele. Anvendes til både
serigrafi
og tampontrykfarver.
AV4
Samme effekt som AV2 dog med kraftigere virkning. Ekstrem langsom fordampende
retarder
tilsætning maks. 10-15% vægtdele. Anvendes til både serigrafi og tampontrykfarver.
PP1
PP additiv som kan tilsættes farven med op til 15% vægtdele. Anvendes til både serigrafi
og tampontrykfarver for forbedring af vedhæftningen på ikke forbehandlet pp.
Kan også tilsættes i UV farveserien UV-PP,
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