
 UV-PRO GLASS
Szybkoschnąca farba utwardzana UV do wykonywania 

nadruków na powierzchniach szklanych

(surowych i lakierowanych). 

Wysoki połysk. 

Wysoka odporność na mycie w zmywarce. 

Paleta kolorów standardowych i mocno kryjących. 

Farby bez CMR.

ZASTOSOWANIE

Produkty z gamy UV-PRO GLASS to dwuskładnikowe farby utwardzane promieniowaniem UV o wysokim połysku, 

stosowane do wykonywania nadruków na powierzchniach szklanych i ceramicznych. Mogą być wykorzystywane do 

wykonywania nadruków na butelkach (szkło matowe i surowe), niektórych pojemnikach kosmetycznych 

poddawanych lub niepoddawanych obróbce wstępnej, szklankach, szkle do użytku wewnętrznego, szklanych 

elementach mebli, lustrach, szybach w automatach do gier, szklanych elementach samochodów i innych szklanych 

elementach (wazony, świeczniki, popielniczki itp.).

PODŁOŻA

Szkło i ceramika.

Butelki na napoje (szkło matowe i szkło surowe).

 Obrobione lub nieobrobione wstępnie pojemniki kosmetyczne.

Szklanki, szkło do użytku wewnętrznego.

Szklane elementy mebli, lustra, automaty do gier, samochody, szklane wazony, świeczniki, popielniczki itp.

KORZYŚCI

Farby te mogą być stosowane przy dużych prędkościach drukowania.

Doskonała odporność na alkohol i produkty zawierające alkohol (piwo, brandy, perfumy).

Przed użyciem należy dodać 4% HARDENER HX29, dobrze wymieszać i odczekać 10-15 minut przed 

drukowaniem do uzyskania jednorodnej mieszanki.

Zdatność do użycia: 6 do 8 godzin w zależności od warunków przechowywania.

Wysoka przyczepność i odporność na ścieranie i zarysowania na szkle matowym poddanym obróbce chemicznej 

i szkle surowym niepoddawanym niemal żadnej obróbce (na gorąco i na zimno) i/lub obróbce płomieniowej. 

Odporność na wodę, lód i przechowywanie w zamrażarce uzyskuje się po 24 godzinach.

Odporność na wrzątek (20 min).

Odporność w próbie G1.

Przyczepność farby może się różnić w zależności od stanu powierzchni lub procesu produkcyjnego podłoża. Przed 

rozpoczęciem wydruku seryjnego należy bezwzględnie wykonać wydruk próbny.

Aby uzyskać optymalną przyczepność i odporność, farbę po nałożeniu należy suszyć w temperaturze 150°C przez 

30 minut.

Farba może być stosowana w połączeniu z procesem hot stampingu.



RAKLE

Ostrza z poliuretanu o pojedynczej, podwójnej lub potrójnej twardości – twardość od 85 do 75 wg skali Shore'a.

CZYSZCZENIE

SOLVENT ECO i S10.

ROZCIEŃCZANIE

THINNER T87 (1 do 5%)

SPRZĘT DRUKARSKI

Maszyny półautomatyczne lub automatyczne.

OPAKOWANIE

1 kg

DODATKI

W przypadku problemów z poziomowaniem warstwy nałożonej farby, należy dodać 0,5 do 1% LEVELLING AGeNT 25.

Butelki na napoje (szkło matowe i szkło surowe).

Przed użyciem należy dodać 4% HARDENER HX29.

Odczekać 10 do 15 minut w celu uzyskania jednorodnej mieszanki.

PRZYCZEPNOŚĆ FARBY

Aby uzyskać wysoką przyczepność, na ogół wymagane jest jednorodna energia powierzchniowa >44 mN/m. 

Powierzchnia szkła musi być wolna od grafitu, silikonu, kurzu, tłuszczu lub innych pozostałości (na przykład 

odcisków palców).

Szkło, które zostało poddane obróbce z tzw. „zimnym końcem” (powłoka z lakieru PE zapobiegająca 

zadrapaniom), należy dodatkowo poddać obróbce płomieniowej. Mimo że obróbka szkła krzemianowego  nie 

jest bezwzględnie wymagana, to oczywiście wzmocni ona przyczepność farby do podłoża.

Wymagania techniczne związane z procesem drukowania zależą od obszarów zastosowania. Dlatego konieczne 

jest sprawdzenie, czy farba, która ma zostać zastosowana jest zgodna ze specyfikacją danego procesu.

WYGLĄD NADRUKU

Bardzo wysoki połysk.

GĘSTOŚĆ SITA

120 do 155 włókien/cm



SUSZENIE/UTWARDZANIE

Lampy rtęciowe

Średniociśnieniowa lampa rtęciowa UV (120–200 W/cm) jest w stanie wysuszyć około 4500 nadruków na godzinę.

Kolory białe, mocno kryjące i metaliczne utwardzają się nieco wolniej (około 3000 nadruków na godzinę).

Zalecany poziom energii promieniowania: 175–250 mJ/cm2 przy irradiancji 600 mW/cm2.

Prędkość suszenia UV zależy od jakości suszarki UV (moc i wiek lampy, stan reflektora, skupienie), grubości 

warstwy naniesionej farby, koloru podłoża i liczby suszarek UV.

Suszenie UV LED

Farby z gamy UV-PRO GLASS można suszyć za pomocą suszarek UV LED o następujących parametrach:

Suszarka UV LED o minimalnej mocy 12 W/cm²

Długość fali 395 nm

Należy się upewnić, że odległość między diodami LED, a podłożem odpowiada wymaganiom podanym przez 

producenta stosowanego sprzętu.

Akcelerator UV 31

W razie potrzeby reaktywność można zoptymalizować, wprowadzając do farby dodatek «Accelerator UV 31» w 

ilości od 5 do 10%. Dodatek ten sprawdza się zarówno podczas suszenia z zastosowaniem UV LED, jak i 

konwencjonalnego suszenia UV (lampa rtęciowa)

Należy jednak zachować daleko posuniętą ostrożność podczas korzystania z tego dodatku. Może on prowadzić do 

twardnienia warstwy nałożonej farby.

W takim przypadku można użyć prostego fotoinicjatora w ilości do 1 do 3%:

PI KOLOR 37 dla farb kolorowych

PI KOLOR 98 dla farby białej

PRZECHOWYWANIE 

Gwarantowany okres przydatności do użycia naszych farb dotyczy farb w stanie nierozcieńczonym, 

przechowywanych w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu w suchym, dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu w temperaturze od 15 do 25°C.

 Standardowe farby UV: 1 rok

Standardowe farby na bazie rozpuszczalników: 1 rok

Odcienie specjalne na bazie rozcieńczalników lub utwardzane UV: 1 rok

Kolory fluorescencyjne: 3 miesiące

Złoty i srebrny: 3 miesięcy

Odcienie transparentne: 6 miesięcy

Produkty specjalne, utwardzacze: 1 rok

DOPASOWANIE KOLORÓW

KELLER usługę dopasowywania kolorów na miejscu dla ilości od 1 kg. Przygotowujemy kolory wg Pantone, RAL, 

NCS.

ODCIENIE FLUORESCENCYJNE

Mogą one być stosowane wyłącznie na białym tle. Okres przydatności do użycie tych farb wynosi około trzech 

miesięcy od daty podanej na opakowaniu. Odporność na światło jest ograniczona czasowo, zwłaszcza w 

przypadku ekspozycji na światło słoneczne.



DODATKI I PRODUKTY SPECJALNE

Nie należy zapominać, że dodatki nie mogą być nieustannie dodawane do farb i należy je stosować z zachowaniem 

najwyższej ostrożności, ponieważ ich dawkowanie i zakres stosowania mogą stwarzać pewne ryzyka. Dostarczane 

przez nas produkty specjalne odznaczają się pewną jakością. KELLER nie może jednak zagwarantować żądanej 

jakości wydruku po zastosowaniu tych produktów. Zastosowanie tych produktów nie może mieć wpływu ani na 

metody, ani parametry robocze procesu nadruku.

BHP

Zdecydowana większość farb drukarskich i produktów pokrewnych opracowanych przez firmę KELLER nie zawiera 

substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) lub substancji oczekujących na uzyskanie zezwolenia (stan 

na 25 czerwca 2020 r.) w stężeniach większych niż 0,1% masowego. Nasze produkty spełniają wymagania dyrektyw 

2011/65/UE (RoHS 2), 2015/863/UE (RoHS 3) oraz 94/62/WE (poziomy stężeń metali ciężkich obecnych w 

opakowaniach). Aby uzyskać dodatkowe informacji na temat zgodności z przepisami, prosimy o zapoznanie się z 

dokumentem Eco System, dostępnym na żądanie.

ODCIENIE STANDARDOWE:

OZNACZENIE ARTYKUŁU

YELLOW 05

GOLDEN YELLOW 06

ORANGE 07

CARMINE RED 08

RED 09

PINK 10

VIOLET 11

BLUE 12

GREEN 13

CZARNY, BIAŁY, BAZA I LAKIER

BLACK 01

WHITE MIXING 02

WHITE 03

TRANSPARENT LACQUER 04

14

Keller Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp.k. gwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktów. Nie możemy jednak zagwarantować efektu 

końcowego, ponieważ nie sprawujemy kontroli nad poszczególnymi etapami procesu produkcyjnego. Nasza odpowiedzialność ogranicza się 

wyłącznie do uzupełnienia farby lub lakieru. Jakość podłoża do zadrukowania może się różnić, podobnie jak farby stosowane do nadruku, dlatego 

powyższe informacje są podawane w dobrej wierze, w oparciu o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenie. Dotyczy to również naszej 

pomocy technicznej. W przypadku stosowania naszych farb i lakierów na nowym podłożu lub po zmianie procedur operacyjnych, przed 

rozpoczęciem nadruku seryjnego zdecydowanie zalecamy wykonanie prób w celu zapewnienia pełnej zgodności produktu. Prosimy o zapoznanie 

się z naszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

BASE

ODCIENIE MOCNO KRYJĄCE:

OZNACZENIE ARTYKUŁU

WHITE OPAQUE 012

BLACK OPAQUE 011

YELLOW OPAQUE 015

ORANGE YELLOW OPAQUE 016

ORANGE OPAQUE 017

RED OPAQUE 019

BLUE OPAQUE 0112

DEEP BLUE OPAQUE 0212

GREEN OPAQUE 0113

THINNER T87

HARDENER

UV ACCELERATOR 31

PI COLOR 37

98PI WHITE

LEVELLING AGENT 25

DODATKI:

OZNACZENIE ARTYKUŁU


