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DP 2550 ANTI FOIL GEL 

 
 

ÖZELLİKLERİ : Kompozit desenlerde arzu edilen bölgedeki boyanın varağı almaması için 
geliştirilmiş özel formülasyonlu bir jeldir. Şeffaf olduğu için desenlerde üzerine 
basılan boyanın görünümünde renk değişimine neden olmaz. Ekolojik 
standartlara uygundur.  

 

KULLANIM : DP 2550 ANTI FOIL GEL içerisine % 0.5-1 RB 2601 SUPERFIX katalizörü eklenir ve 
homojen bir karışım elde edene kadar karıştırılır. Ek bir kalıp yardımıyla 
desendeki varak almaması istenilen bölgelerin üzerine katalizörlü karışım basılır.  

Plastik baskılı desenlerde varak almamayı sağlamak için, plastisol boyaya % 5 
PA1465 CATALYST plastik katalizör eklenir. İyice karıştırıldıktan sonra baskı 
yapılır. Ara kurutma yapılan desende, varak almaması istenen bölgeye %1 RB 
2601 SUPERFIX ilave edilmiş DP 2550 ANTI FOIL GEL karıştırılarak basılır.  

Baskı yapıldıktan sonra kumaşın 160-170
o
C'de 2-3 dk'da iyi bir fikse yapılması 

gerekmektedir. Yetersiz fikse yapılması kısmi varak almalara sebebiyet verebilir. 

DP 2550 ANTI FOIL GEL ürünü kesinlikle diğer su bazlı/plastisol ürünlerle 
karıştırılarak kullanılmamalıdır. Ürün renklendirme uygulamaları için uygun 
değildir.  

Varaklama prosesinin en geç 24 saat içinde bitirilmesi gerekmektedir.  

Kumaş türüne ve işletme şartına bağlı olarak yağlanma miktarı değişiklik 
gösterebilir. Fikse sonrasında veya paketleme esnasında kumaşlar üst üste 
alınırken, baskılı yüzeyin diğer kumaştaki baskısız kısmına temas etmemesi 
gerekmektedir. Bunu engellemek için, dizimde kumaşlar arasına koruyucu pelur 
kağıt kullanılması tavsiye edilir. 

Kullanıcı seri üretime girmeden önce numune denemelerini kendi işletme 
şartlarında yapmalıdır.  

 
RENK : Şeffaf jel  

PH : 8.0 0,5 

VİSKOZİTE : 
 

( Brookfield 25°C Sp: 6 , Rpm:10 ) 40.000 – 60.000 Cp 

YOĞUNLUK : 0.98 gr / ml 

ŞABLON :   43/T - 55/T  Treads / cm tavsiye edilir 

FİKSE İŞLEMİ :    160-170
o
C'de 2-3 dk fikse yapılması gerekmektedir.  

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

PAKETLEME : 5,10 ve 30 kg'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. 

 


