
 

www.plastizoly.cz * info@plastizoly.cz * tel. 602 714 150 
 

Aeroterm, a.s., St ádal  43, 718 00 Ostrava 
 
 
 

Excalibur 
 

502 Viscosity Reducer 
 
502 Viscosity Reducer je silné aditivum, které v malém množství m že podstatn  snížit 
viskozitu barvy a zárove  zlepšit charakteristiky tekutosti barvy pro velmi snadné išt ní ze 
síta. Omezené množství 502 Viscosity Reduceru dá tisku na sv tlých materiálech dojem, že 
byla použita barva na vodní bázi. 502 Viscosity Reducer má vliv na pr h vytvrzování barev, 
do kterých je p idán, proto je na míst  v novat pozornost následujícím zásadám : 

 Vždy barvu pe liv  promíchejte p ed p emíst ním na síto, aby se odstranily všechny 
nehomogenity vzniklé v d sledku skladování. Promíchání by m lo být provedeno vždy 

ed p idáním 502 Viscosity Reducer do jakékoliv barvy. P i strojním míchání 
používejte d sledn  nízké otá ky, abyste t ením do barvy nevnášeli teplo, které m že 
iniciovat gelování a barva se tak stane h e tisknutelnou. 

 idání p íliš mnoho 502 Viscosity Reducer má vliv na vytvrzovací charakteristiky 
barvy, je potom vyžadována nejen vyšší teplota, ale i delší výdrž na této teplot , což 
znamená uvnit  tunelu, aby bylo dosaženo úplného a správného vytvrzení. Z toho 

vodu nep idávejte více než 3-5% (váhových) do jakékoliv barvy a vždy 
prove te testy hotových tisk  na správné vytvrzení p ed zapo etím vlastní 
produkce. 

 idání p íliš mnoho 502 Viscosity Reducer se áste  sníží kryvost barvy p i tisku na 
tmavé podklady. Z toho d vodu dosáhnete nejlepších výsledk  p idáním 1-2% 
(váhových) do jakékoliv kryvé barvy, která bude tisknuta na tmavé podklady. 

 idání p íliš mnoho 502 Viscosity Reducer sníží pevnost výsledného tisku a výsledný 
tisk m že ve výsledku "fibrilovat", když vlákna potisknutého materiálu se b hem praní 
vzp ímí a poruší natisknutou vrstvu barvy, což má za následek blednutí tisku. 
"Fibrilace" také m že zp sobit, že potisk vypadá jako nedotvrzený. Pro posouzení, zda 
se jedná o "fibrilaci" i o nedotvrzení jednoduše navlh ete palec a t ete potisk (nebo 

ete navlh ený potisk). Pokud odstín potisku tmavne a jeví "živost", potom jde o 
"fibrilaci". Pokud se odstín tisku nem ní, potom jde pravd podobn  i nedotvrzení a 
potisk tedy pot ebuje v sušicím tunelu delší as pro vytvrzení.     

UPOZORN NÍ 
ed za átkem výroby vždy na kone ných výrobcích prove te test vytvrzení, p ilnavosti a 

požadovaného vzhledu. Lancer Group International nem že zaru it výsledky nebo podpo it 
tvrzení, pokud namíchané barvy budou obsahovat ftaláty v p ípad , kdy p i modifikaci barvy 
byly použity jiné p ím si, než p ím si vyrobené Lancer Group International. Na vyžádání jsou 
k dispozici výsledky všech laboratorních test  barev na obsah ftalát  a olova provedených t etí 
nezávislou stranou.  


