
Więcej informacji na temat własności farb i
 utwardzaczy (krycie, schnięcie…) podsumowa-
nych w postaci przyjaznej dla użytkownika tabeli
można znaleźć na naszej stronie internetowej.
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PROCES TAMPODRUKU

Podstawowa zasada procesu tampodruku polega na tym, że farba
staje się lepka z powodu parowania, najpierw na kliszy przed pobra-
niem farby, a następnie na tamponie. Zjawisko to wykorzystywane jest
do przeniesienia farby z kliszy na tampon, a następnie z tamponu na
zadrukowywany przedmiot. 

1. Obróbka wstępna poliolefinów
W celu zapewnienia optymalnej przyczepności farby na polietylenie (PE)
i polipropylenie (PP), materiały należy poddać obróbce wstępnej. Na-
pięcie powierzchniowe musi wynosić co najmniej 38 Dyn = 0,038 N / m.
Napięcie powierzchniowe można zbadać przy użyciu aparatu (patrz lista
wyposażenia dodatkowego na naszej stronie internetowej) który jest na-
pełniany farbą wyregulowaną dokładnie na powyższą wartość. Jeżeli
wartość napięcia powierzchniowego jest niższa od 0,038 N / m, wyma-
gana jest bardziej intensywna obróbka. Możliwymi typami obróbki
wstępnej są opalanie, aktywacja koronowa lub podkład / polepszacz
przyczepności.

2. Obróbka wtórna poliacetali
Inną grupę materiałów, które wymagają dodatkowych środków dla za-
pewnienia dobrej przyczepności farby są poliacetale np. żywica ace-
talowa, Delrin, Hostaform C itd. Po drukowaniu, materiały te należy
poddać wstrząsowi cieplnemu, aby osiągnąć reakcję chemiczną farby
z powierzchnią materiału. Wstrząs cieplny powinien wynosić około
350°C i można go wytworzyć za pomocą opalarki lub dyfuzji termicznej
(gorące powietrze).

3. Czas utwardzania
Farby dwuskładnikowe wymagają zazwyczaj 2 – 6 dni na utwardzenie
chemiczne. Po tym okresie, osiągana jest optymalna przyczepność,
odporność chemiczna i odporność na ścieranie. Jednakże, należy pa-
miętać, że dalsze czynności przy zadrukowanych przedmiotach (np.
pakowanie lub montaż części) możliwe są gdy przedmioty staną się
suche w dotyku i nadruk nie zostanie uszkodzony przez ostre lub
szorstkie powierzchnie. Patrz tabela “Własności farb i utwardzaczy”.

4. Odporność chemiczna
Farby jednoskładnikowe nigdy nie osiągają tej samej odporności che-
micznej co farby dwuskładnikowe. Farby jednoskładnikowe stosowane
są głównie na materiałach, które są łatwo trawione przez farbę mies-
zaną. W takim przypadku, podłoże nie ma lepszej odporności che-
micznej od nadrukowanej farby jednoskładnikowej.

5. Odporność na ścieranie
W sytuacji gdy wymagana jest wysoka odporność na ścieranie, należy
stosować farby dwuskładnikowe.

6. Proces regulacji lepkości 
Wszystkie farby należy wyregulować na właściwą lepkość. W przy-
padku farb dwuskładnikowych, konieczne jest dokładne wymieszanie
farby z utwardzaczem przed dodaniem rozcieńczalnika. Jeżeli nie
będzie to przestrzegane, pozostaną grudki skoncentrowanego ut-
wardzacza skutkujące częściowym utwardzeniem farby, co ma niekor-
zystny wpływ na późniejsze przeniesienie i przyczepność farby.
Wymaganą lepkość roboczą osiąga się przez dodawanie rozcieńczal-
nika w małych ilościach podczas ciągłego mieszania. Jeżeli
rozcieńczalnik zostanie dodany cały na raz lub w dużych ilościach, pig-
menty farby zostaną wypłukane z żywicy. Zjawisko to nazywane jest
wstrząsem pigmentowym i struktura farby stanie się płatkowa i niez-
datna do użytku. Dlatego, rozcieńczalnik należy dodawać w regular-
nych odstępach w małych ilościach.
W przypadku otwartego systemu kałamarza, rozcieńczalnik mieszany
jest z farbą przy użyciu szpatułki po zdemontowaniu rakla. Regulacja
lepkości farby zależy od odcienia koloru farby. Niektóre pigmenty po-
wodują reakcje tiksotropowe. Zarówno farb tiksotropowych jak i o dużej
gęstości nie można sprawdzać za pomocą szpatułki Viscospatula. Po
osiągnięciu dobrych rezultatów drukowania z daną farbą, należy część
tej farby wlać do kubka, dobrze wymieszać i sprawdzić lepkość. Wyniki
badania należy zanotować do następnego stosowania tej samej farby. 

7. Stosowanie opóźniaczy
Normalnie lepkość farby można jedynie regulować za pomocą
rozcieńczalnika. Jeżeli występują wyjątkowe wpływy środowiskowe
takie jak wysokie temperatury  pomieszczenia, przeciągi, długotrwałe
czasy cykli, opóźniacza można dodawać w kontrolowanych ilościach.
Zalecamy przygotowanie pewnej ilości własnego opóźniacza z
rozcieńczalnika i opóźniacza np. wymieszanych w stosunku 4:1 i sto-
sowanie go do regulacji lepkości farby.

8. Środek poprawiający płynność
Środek poprawiający płynność stosowany jest do zmniejszenia na-
pięcia powierzchniowego farby. Środek poprawiający płynność zawiera
silikon i dlatego należy dodawać jedynie małe ilości około 1 kropla / 10
g farby. Proszę pamiętać, że środek poprawiający płynność zmniejsza
przyczepność farby!

9. Okres użytkowania
W farbach dwuskładnikowych zachodzą reakcje chemiczne. Okres
użytkowania może ulec skróceniu w wyniku  wysokich temperatur po-
mieszczenia i dużej wilgotności względnej powietrza.

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA FARB

URZĄDZENIA MIESZAJĄCE, RECEPTURY I ASORTYMENT FARB
Urządzenia mieszające

Urządzenia mieszające są dostępne do całego asortymentu farb.  

Receptury

Posiadamy receptury ponad 1000 odcieni kolorów, które są dostępne
bezpłatnie. Wszystkie receptury dotyczą drukowania wykonywanego
na białym tle. Dane można zamówić dla systemu kolorów HKS, RAL i
PMS. Wystarczy poprosić o nasz katalog receptur (lub pobrać plik pdf
ze strony internetowej www.teca-print.com).

W przypadku drukowania na ciemnych podłożach, przedmiotach przez-
roczystych i powierzchniach lustrzanych należy przygotować specjalne
receptury odcieni. W tym celu potrzebujemy dokładny numer koloru
wymaganego odcienia farby ((PMS, HKS, RAL lub próbka) i odcienia
koloru podłoża (najlepiej próbkę). 

Asortyment farb (HD = farby wysoce nieprzezroczyste) 

Wszystkie typy farb dostępne są jedynie w pigmentacji NT i spełniają
normę EN 71, Bezpieczeństwo zabawek - Część 3 Migracja określo-
nych pierwiastków.

STOSOWANIE DODATKÓW

(1) Utwardzacz należy stosować w odpowiedniej proporcji z farbą.
Duże odchylenia od podanych powyżej proporcji mogą prowad-
zić do problemów. Niektóre problemy mogą pojawić się po chwili
i ostatecznie mogą wpływać na odporność i przyczepność. Dla-
tego, po dodaniu utwardzacza, a następnie rozcieńczalnika –
powyższa kolejność jest bardzo ważna – mieszankę należy po-
zostawić na około 15 minut, aby uzyskać optymalną płynność i
przyczepność farby.

(2) Utwardzacz jedynie w celu zwiększenia odporności chemicznej.

(3) Okres użytkowania ulegnie skróceniu o około połowę w przy-
padku metalicznych odcieni kolorów. W przypadku niektórych
typów farb, okres użytkowania zależy bezpośrednio od tempe-
ratury pomieszczenia (RT) i wilgotności względnej powietrza
(RAH). 

(4) Szybkość parowania: im niższa wartość, tym szybsze parowa-
nie, f = względna szybkość parowania w porównaniu do VC i VD.

(5) Rozcieńczalnik VP zwiększa przyczepność farby na polistyrenie
i materiałach pokrewnych.

(6) Bardzo łagodny rozcieńczalnik do zabezpieczenia PMMA i
polistyrenu (wypraski) przed pęknięciami spowodowanymi
naprężeniami rozciągającymi. Rozcieńczalnik VX nie
rozpuszcza powierzchni i w rezultacie może być stosowany
jako środek czyszczący.

(7) Rozcieńczalnik VR zawiera KSYLEN i nie może być sklasyfi-
kowany jako inny niż niebezpieczny tak jak pozostałe rozpuszc-
zalniki. Temperatura zapłonu < 0°, należy zachować dodatkową
ostrożność ze względu na łatwopalność!

(8) Polepszacza przyczepności MT nie należy dodawać do farby.
Obróbka wstępna np. poprzez wycieranie przedmiotów ście-
reczką nasączoną MT, natryskiwanie lub zanurzanie ich. Doda-
tek wiążący MD stanowi odmianę dodatku wiążącego MT i jest
nakładany jako pojedyncza warstwa przed nałożeniem farby.

(9) Dodatek wiążący należy dodać w ilości 10 – 20 %. Nie zmienia
on okresu użytkowania, ale zmniejsza wartości odporności.

(10) Ogólne dodatki można stosować do wszystkich typów farb z
wyjątkiem farb utwardzanych w piecu, farb UV i TPC 301.

(11) Opóźniacze stosowane są do bardziej specjalistycznych zasto-
sowań, w których stosuje się określoną proporcję rozcieńczal-
nika do opóźniacza.

* wymaga naświetlania promieniami UV (mJ / cm2) w celu
pełnego utwardzenia farby

** wolna od cykloheksanonu i związków aromatycznych
x = geeignet

PROSZĘ PRZECZYTAĆ KARTY DANYCH TECHNICZNYCH FARB I
DODATKÓW DO TAMPODRUKU   
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Instrukcje:

1. Zamieszać farbę, aby zapewnić dokładne wymieszanie pigmentów.

2. Umieścić kubek mieszający Teca-Print w uchwycie kubka Teca-
Print.

3. Wlać wymaganą ilość farby do kubka mieszającego.

4. Dodawać kropla po kropli rozcieńczalnika podczas ciągłego miesza-
nia.

5. Włożyć szpatułkę VISCOSPATULA do kubka tak, aby połowa
dużego / górnego otworu w szpatułce zanurzyła się w farbie.

6. Wyjąć szpatułkę VISCOSPATULA pionowo z farby.

7. Podczas spływania farby w dół szpatułki VISCOSPATULA, obser-
wować jak otwory otwierają się od góry do dołu. Ilość czasu jaka
zajmie farbie na przepłynięcie od pierwszego małego otworu do dol-
nego (piątego) małego otworu (= odległość pomiarowa “L” na ry-
sunku) oznacza lepkość (prędkość przepływu) farby. Zmierzyć czas
przepływu za pomocą zegarka. Doświadczenie pokazuje, że czas
wynoszący około 8 sekund jest zalecany, chociaż może się on lekko
różnić w zależności od typu i koloru farby oraz danego zastosowa-
nia farby.

Wskazówki:

Jeżeli czas przepływu jest za krótki, wówczas farba
jest za rzadka i dodanie nierozcieńczonej farby
zagęści ją. Jeżeli czas przepływu jest za długi, na-
leży dodawać rozcieńczalnika w małych ilościach
podczas mieszania. 

Jeżeli farba zachowuje się tiksotropowo (np. niektóre
odcienie farby z niebieskim), szpatułka VISCOSPA-
TULA nie nadaje się do zastosowania. Takie odcienie
farb są zazwyczaj regulowane przez dodanie
rozpuszczalnika 8 – 10 %.

STOSOWANIE SZPATUŁKI VISCOSPATULA

INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA FARB I DODATKÓW
L = 

odległość
 pomiarowa

Farby

Nasz szeroki asortyment farb dostarczany jest w puszkach 1 l.
Większość farb dostępna jest również w praktycznych  tubkach 
200 ml. Odcienie fluoroscencyjne (TPC 180) dostępne są jedynie w
puszkach 1 l. Czas dostawy: około 4 tygodnie. Farby typu TPC 118,
508 i 528 są dostępne w puszkach 500 gr. Czas dostawy: około 1 tyd-
zień. Kolorowe farby metaliczne są jedynie dostępne na zamówienie.

Dodatki

Utwardzacz dostępny jest w tubkach 100 ml i puszkach 1 l. Wszystkie
rozpuszczalniki i dodatki specjalne dostarczane są w puszkach 1 l,
niektóre dostępne są również w puszkach 5 l lub beczkach 25 l. Proszę
odwołać się do poniższej tabeli, aby znaleźć numery zamówieniowe.

WŁASNOŚCI PRZYCZEPNOŚCI

Proszę pamiętać: niniejsze informacje podano zgodnie z naszą najlepszą
wiedzą, jednakże bez jakiejkolwiek gwarancji wyrażonej lub domniemanej. In-
formacje te opierają się na aktualnej wiedzy technicznej i doświadczeniu. Ze

względu na wiele możliwych wpływów podczas stosowania, konieczne jest wy-
konanie testów w warunkach lokalnych. Zastrzegamy sobie prawo do dokony-
wania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
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PROSZĘ PRZECZYTAĆ KARTY DANYCH TECHNICZNYCH FARB I DODATKÓW DO TAMPODRUKU

FARBY JEDNOSKŁADNIKOWE

TPC 118 Farba do tampodruku wysoce nieprzezroczysta z
połyskiem do drukowania na różnych rodzajach
tworzyw sztucznych
takich jak twardy i miękki PVC, poliester powlekany i
PET-G, polistyren i jego modyfikacje takie jak ABS,
ASA, SAN, szkło akrylowe PMMA i poliwęglan (PC),
poliolefina obrobiona wstępnie (polipropylen i polie-
tylen), wielokrotnie powlekane powierzchnie i warstwy,
jak również octan celulozy CA i CAB, produkty z pa-
pieru i tektury.

Własności Bardzo wysoce nieprzezroczysta, doskonała płynność,
może być wykorzystywana w systemach otwartych i
zamkniętych, szybkie suszenie. 

FARBY JEDNO- / DWUSKŁADNIKOWE

TPC 180 Najbardziej uniwersalna farba do tampodruku,
nieprzezroczysta
nadaje się do materiałów termoplastycznych, jak
również duroplastów, drewna, papieru i metali.

Własności Doskonałe krycie (wersja HD). Przyjazne i szybko
schnące przetwarzanie w otwartych i zamkniętych sys-
temach kałamarzy i do druku rotacyjnego. Wykończenie
błyszczące.

TPC 301 farba drukarska wolna od cykloheksanonu i
związków aromatycznych, do uniwersalnego
użytku na szerokim wyborze podłoży 
szczególnie nadaje się na polistyren (PS) i jego mody-
fikacje takie jak ABS, ASA, SAN, na PC, PBTP, CA,
CAB, PMMA, sztywny PVC, na lakierach jednoskład-
nikowych, a w niektórych przypadkach na lakierach UV,
drewnie i papierze. 

Własności Farba do tampodruku odporna na wpływy atmosfe-
ryczne, błyszcząca, szybko i elastycznie schnąca o
doskonałej drukowności. Szczególnie nadaje się do
drukowania na zabawkach i na zewnętrznej stronie
opakowań żywności. 

TPC 320 Uniwersalna, stabilna farba do tampodruku, bardzo
błyszcząca
nadaje się do materiałów termoplastycznych, szcze-
gólnie ABS, PS i jego kopolimerów takich jak ABS,
ASA, SAN, twardego PVC, PMMA i poliwęglanu (PC).
Na poliestrze, poliamidzie, PA i innych duroplastach,
może być konieczna obróbka wstępna.

Własności Bardzo przyjazna. Odporna na wpływy atmosferyczne,
benzynę i alkohol, co może być nawet poprawione
przez dodanie utwardzacza. Wykończenie błyszczące.

TPC 528 Farba do tampodruku wysoce nieprzezroczysta z
połyskiem do drukowania na różnych rodzajach
miękkich i twardych  tworzyw sztucznych i meta-
lach.
nadaje się do różnych rodzajów tworzyw sztucznych ta-
kich jak twarde i miękkie PVC, poliester powlekany i
PET-G, poliamid i polieterimid, polistyren (PS) i jego
modyfikacje takie jak ABS, ASA, SAN itd. szkło akry-
lowe PMMA i poliwęglan (PC), poliolefina obrobiona
wstępnie (PE / PP), tyvek, wielokrotnie powlekane po-
wierzchnie i warstwy, jak również octan celulozy CA i
CAB, papiery i tektury, różne metale, aluminium, mate-
riały złożone takie jak alucobond, dibond i vekaplan AL

Własności Doskonała płynność, może być wykorzystywana w sys-
temach otwartych i zamkniętych, szybkie suszenie.  

FARBY DWUSKŁADNIKOWE 

TPC 508 Farba do tampodruku wysoce nieprzezroczysta z
połyskiem do drukowania na różnych rodzajach
miękkich i twardych tworzyw sztucznych i meta-
lach.
nadaje się do różnych rodzajów tworzyw sztucznych ta-
kich jak twarde PVC, modyfikacje PET (-A,-E,-P), polia-
mid (PA) i polieterimid (PEI), polistyren (PS) i ABS,
SAN itd. szkło akrylowe (PMMA) i poliwęglan (PC),

 poliolefina obrobiona wstępnie (PE / PP), tyvek, wielo-
krotnie powlekane powierzchnie i warstwy, jak również
octan celulozy CA i CAB, papiery i tektury, po-
wierzchnie wielopowłokowe i powłoki, metale, alumi-
nium i kompozyty aluminium takie jak alucobond,
dibond i vekaplan AL, drewno i  poliacetal (POM) z dals-
zym opalaniem, szkło. 

Własności Doskonała płynność, może być wykorzystywana w sys-
temach otwartych i zamkniętych.

TPC 200 Farba do tampodruku wysoce odporna i błyszcząca
Stosowana w przemysłach technicznych i branżach
graficznych do octanu celulozy (CA), poliamidu (PA),
poliestru, żywic acetylowych (obrabianych wtórnie)
POM, polipropylenu (PP) obrobionego wstępnie, twor-
zyw termoplastycznych, metali i podłoży lakierowanych
(również do powierzchni malowanych proszkowo i far-
bami dwuskładnikowymi).

Własności Szybkoschnąca farba o dobrej przyczepności, wy-
kończenie błyszczące. Dobre krycie (doskonałe w
wersji HD).

TPC 230 Farba do tampodruku o maksymalnej odporności
Najlepsze właściwości przyczepności z tworzywami ter-
moplastycznymi, powierzchniami lakierowanymi, meta-
lami żelaznymi i nieżelaznymi, poliamidem (PA),
poliwęglanem (PC), poliestrem, polimetakrylanem
(PMMA), poliuretanem (PUR) i twardym PVC. Do zas-
tosowań przemysłowych i reklamowych. 

Własności Szybkoschnąca i błyszcząca. Wysoka odporność che-
miczna na rozpuszczalniki organiczne, chemikalia,
rozcieńczone alkalia i kwasy. Odporność na ścieranie
mechaniczne jest znacznie lepsza w porównaniu do
TPC 200. Dobre krycie (doskonałe w wersji HD).

TPC 250 Farba do tampodruku błyszcząca do drukowania na
szkle i butelkach
Doskonała farba do użytku na materiałach termout-
wardzalnych, ceramice, metalach w tym na po-
wierzchniach chromowanych, niklowanych, złoconych
lub powlekanych rodem.

Własności Po wymieszaniu z utwardzaczami HG, HH lub HI, uzys-
kuje się doskonałą przyczepność za pomocą utward-
zania lub suszenia powietrzem w zależności od użytego
utwardzacza. Bardzo wysoka odporność chemiczna i
mechaniczna. Duża żywość kolorów.   

TPC 270 Farba do tampodruku wysoce odporna, sterylna i
błyszcząca 
nadaje się do duroplastów, żywic epoksydowych, lakie-
rowanych butelek, różnych metali i tworzyw termoplas-
tycznych. 

Własności Nadaje się do sterylizacji medycznej do 140 °C / 1 h,
szybkoschnąca i błyszcząca. Odporna chemicznie i na
wpływy atmosferyczne. Wysoce nieprzezroczysta (HD).

FARBY UTWARDZANE PROMIENIAMI UV

TPC 728 Farba do tampodruku utwardzana promieniami UV,
błyszcząca do dekorowania do szerokiego asorty-
mentu tworzyw sztucznych
poliolefina obrobiona wstępnie (PE / PP), sztywny PVC,
polistyren (PS) i jego pochodne takie jak: ABS, SAN
itd. PMMA, poliwęglan (PC), poliamid (PA) (również wy-
pełniony szkłem) i częściowo materiały PET, jak
również duroplasty. Nadaje się również do wielu po-
wierzchni powlekanych i prac na niektórych metalach. 

Własności Szybkie utwardzanie i bardzo duża odporność, po-
dobna lub większa od farb dwuskładnikowych na bazie
rozpuszczalnika.

TPC 760 Farba do tampodruku utwardzana promieniami UV
do drukowania na polipropylenie obrobionym
wstępnie
nadaje się do PVC, PC, PET, styrenu i jego kopolime-
rów takich jak PS, SB, ABS, SAN i ASA.  

Własności Farba TPC 760 utwardza się do twardej, chropowatej
powierzchni i nadaje się do drukowania jedynie na twar-
dych podłożach. 

xx = przy zamówieniach, proszę stosować następujący format liczb:
standardowy odcień farby: F32 31800 2 F32 = TPC 320, 31 = Niebieski 31-NT, 00 = Standardowy odcień farby, 2 = tubka  200 ml
Urządzenie mieszające: F18 92805 4 F18 = TPC 180, 92 = urządzenie mieszające GF, 05 = urządzenie mieszające GFfarba GF-05 (magenta), 4 = puszka 1l
Urządzenie mieszające MG: F30 96809 4 F30 = TPC 301, 96 = urządzenie mieszające MF, 09 = urządzenie mieszające MFfarba MF-11 (zielona), 4 = puszka 1l
zamówienia farb specjalnyc: F20 00107 4 F20 = TPC 200, odcień specjalny Nr. 00107-NT , 4 = puszka 1l

* na życzenie, czas dostawy około 2 – 4 tygodnie
** nie należy dodawać do farby

AS = środek antystatyczny AP = pasta antystatyczna PV = pasta opóźniająca 
MP = proszek matowy MV = środek poprawiający płynność
MT = dodatek wiążący PP = polepszacz przyczepności

   


