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700 - Glow in the Dark (fosforeskující barva) 
 
Plastizolová barva, která dává speciální efekt zá ivého žlutozeleného tisku ve tm  nebo p i 
nízkém osv tlení. Sv tlo vychází z pr svitné báze s aktivovaným pigmentem, sv telný efekt 
má ve tm  dlouhé trvání. Protože pigment se m že usazovat, p ed tiskem vždy barvu d kladn  
promíchejte.    
 
VLASTNOSTI A VÝHODY  

 Dává zá ivý žlutozelený odstín v tmavých podmínkách i ve tm .  
 Pigment se rychle nabíjí pro dosažení jasného a dlouhotrvajícího sv telného efektu 
 Barvu lze tónovat pro dosažení r zných odstín . 
 Zcela bezftalátové a bezolovnaté složení odpovídá všem normám Zákona o 

bezpe nosti spot ebitele (Consumer Product Safety Improvement Act; CPSIA) 
zakazujícího ftaláty a t žké kovy v sítotiskových barvách na textil. 

 
TECHNICKÉ INFORMACE  
Teplota gelování : povrch barvy geluje p i 116° C.  
Vytvrzení : barva se zcela vytvrdí když je celý povrch zah átý na 160° C po dobu aspo  15 
sekund.  
Substát : nejlepší výsledky jsou dosahovány p i p ímém tisku na bílý 100% bavln ný substrát, 
nebo u tmavých materiál  na bílý podtisk. 
Sítovina : pro tisk m že být použito síto 43T-64T.  
Šablona : m že být použita jakákoliv šablona kompatibilní s plastizolovými barvami. 
Modifikace : Vzhledem na to, že plastizolové barvy jsou tixotropní a p i skladování se mohou 
usazovat, p ed tiskem anebo p idáním aditiv barvu vždy d kladn  promíchejte. Pokud je 
opravdu nezbytné, m žete p idat 501 Reducer na snížení viskozity barvy (jen malé množství, 
5-10 % váhových).  

rka : Doporu ujeme 70 Sh nebo 90/70/90 Sh.  
išt ní : Doporu ujeme použít Enviro sérii 2000 Green nebo Enviro sérii TR Blend.  

 
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.  
 


