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DISCHARGE EKOLOJİK AŞINDIRMA 

DISCHARGE AŞINDIRMA 
DE 2100 EKOLOJİK SERİ 

 

ÜRÜNLER : DE 2100 ECOCLEAR - Şeffaf 

DE 2105 ECOWHITE - Beyaz 

DE 2110 ECOACTIVATOR - Ekolojik Aktivatör Toz 
ÖZELLİKLERİ : Bu pastalar; basılan kumaş yüzeyinin boyasını tahrip ederek kendi rengini verir, 

Koyu renkli kumaşlarda mükemmel aşındırma özelliği sağlar, 

Mükemmel çalışma performansı sağlar, 

Aşınmaya müsait olmayan boyalarla boyanmış polyester, vizkon gibi kumaşlarda 

aşınma işlemi başarılı olmaz, 

Kumaş yüzeyinde kaplama yapmaz ve yumuşak bir tuşe elde edilir, 

Ekolojik Standartlara uygundur. 

KULLANIM : Kullanıma hazır ürünlerdir. Maximum %5 PG Serisi Pigment Boyalar ile 

renklendirilir. İçerisine %7 oranında DE 2110 Ekolojik Aşındırma Aktivatör ilave 

edilir ve iyice karıştırılır. Aktivatörün erimesi ve pastaya nüfuz etmesi için 

yaklaşık 15 dakika beklenmelidir ve tekrar karıştırılarak baskı işlemine geçilir. 

Çok parlak baskılar elde etmek ve dolgu kazandırmak için DE 2100 Ekolojik 

Aşındırma şeffafa istenilen oranda DE 2105 Ekolojik Aşındırma Beyazı ilave 

edilir. Beyaz renk basmak için DE 2105 Ekolojik Aşındırma Beyazına % 7 DE 

2110 Ekolojik Aktivatör ilave edilerek iyi bir beyaz elde edilir. Aktivatör ilave 

edilmiş pastanın ömrünü çalışma ortamının sıcaklığı belirler. (3-6 saat) 

Baskı sonrası yıkama ve sürtünme haslıklarını iyileştirmek için %1-3 oranında RB 

2602 Haslık Artırıcı ilave edilmesi tavsiye edilir. Bu ürün kumaştan kaynaklanan 

baskı tüylenmelerinin de önüne geçmektedir. 

RENK : DE 2100 Şeffaf 

DE 2105 Beyaz 

DE 2110 Beyaz Toz 

PH : Pasta :11 0,5 

Beyaz :11 0,5 

VİSKOZİTE : Pasta  : ( Brookfield 25°C Sp: 6 , Rpm:10 ) 15.000 – 50.000 Cp 
Beyaz : ( Brookfield 25°C Sp: 7 , Rpm:20 ) 20.000 – 50.000 Cp 

YOĞUNLUK : Pasta :1,015 gr / ml 
Beyaz :1,35 gr /ml 

ŞABLON : 43/T- 90/T Threads /cm tavsiye edilir. 

FİKSE İŞLEMİ : Fikse derecesi ve süresi; 170°C-180°C’de, 2-3 dakikadır. 

TEMİZLEME : Şablonlar ve diğer araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir. 

YIKAMA : 40
0
C  ve  altı  programlarda,  kısa  süreli  (30  dk  -  60dk  )  yıkamalar  tavsiye 

edilmektedir. 
PAKETLEME : Pasta 30-60kg - Beyaz 40-70kg’lık plastik ambalajlar. 

DEPOLAMA :   Ürün, +5
o
C ve +25

o
C arası sıcaklıkta,  direkt güneş ışığından uzak ve 

havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak 
depolanmalıdır.  Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi 
maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda 

sıcaklığında muhafaza ediniz. 


