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925 WR & 925 WR/ CL
Emulsie rezistentǎ la apǎ ce nu conţine phthalide
925 WR este o emulsie de culoare violet deschis ce are calitǎţile emulsiilor TZ ale ULANO, dar cu un conţinut mai ridicat de solizi,
şi chiar o rezoluţie, definiţie a colţurilor şi latitudine de expunere mai bunǎ. 925 WR este livrat împreunǎ cu un lichid diazosensibilizator, pentru o amestecare mai rapidǎ şi mai sigurǎ.
INSTRUCŢIUNI
Pasul 1: PREPARAREA SITEI
Sitele utilizate sau cele cu suprafaţa tratatǎ trebuie degresate cu Screen Degreaser Liquid No. 3 sau Screen Degreaser Concentrate
No. 33 diluat. (Pentru sitele noi a caror suprafata nu este tratatǎ, o soluţie este abraziunea mecanicǎ. Aceasta mǎreşte aria suprafeţei
sitei pentru o mai bunǎ aderenţǎ. Folosiţi Microgrit No.2 înainte de degresare. Asperizarea şi degresarea pot fi combinate într-un
singur pas utilizând Ulanogel 23.)
Pasul 2: SENSIBILIZAREA EMULSIEI
Dizolvaţi diazo-sensibilizatorul prin adǎugarea de apǎ calduţǎ în sticla în care este livrat. Amestecaţi bine. Aşteptaţi timp de 15
minute pentru a permite bulelor sǎ iasǎ la suprafaţǎ. Amestecaţi diazo-sensibilizatorul, total dizolvat, cu emulsia. Amestecati cu un
instrument lat, neted, din plastic sau oţel inoxidabil pânǎ ce emulsia va avea o culoare uniformǎ. Închideţi recipientul. Aşteptaţi cel
puţin o orǎ pentru a permite bulelor din emulsia sensibilizataǎ sǎ iasǎ la suprafaţǎ. Scrieţi data sensibilizǎrii pe etichetǎ.
Pasul 3: EMULSIONAREA ECRANULUI
Metoda 1: Aplicaţi un strat de emulsie pe partea ce va fi spre obiectul imprimat şi apoi un strat pe partea racletabilǎ. Uscaţi bine.
Metoda 2: Aplicaţi douǎ straturi de emulsie pe partea ce va fi spre obiectul imprimat şi apoi douǎ straturi pe partea racletabilǎ, udpe-ud. Dupǎ fiecare aplicare rotiţi ecranul 180°. Uscaţi ecranul foarte bine.
Metoda 3: Urmaţi metoda 2. Dupǎ uscarea ecranului, aplicaţi douǎ straturi suplimentare pe partea ce va fi spre obiectul imprimat, udpe-ud. Uscaţi ecranul din nou.
Pasul 4: USCAREA ECRANULUI
Ecranele ce au mai multe straturi de emulsie (realizate cu meroda 2 şi 3) în poziţie orizontalǎ, cu partea ce va fi spre obiectul
imprimat în jos, la temperatura camerei într-o încǎpere fǎrǎ praf sau mizerie. Ideal este sǎ uscaţi sitele cu ajutorul unei unitǎţi de
uscare, cu aer filtrat, cald pânǎ la 104°F (40°C). Folositi un dezumidificator în zona de uscare dacǎ este posibil.
Pasul 5: DEPOZITAREA
Emulsia ce nu a fost sensibilizatǎ poate fi depozitatǎ pânǎ la un an. Emulsia sensibilizatǎ poate fi depozitatǎ 3-6 sǎptǎmâni; la
temperatura camerei sau pânǎ la 3 luni în congelator. Depozitaţi ecranele cu emulsie într-un loc rece, uscat, complet lipsit de luminǎ,
pânǎ în momentul când se va efectua expunerea.
Pasul 6: CALCULAREA TIMPULUI DE EXPUNERE
Citiţi tabelul de mai jos. Formula de calculare este:
TIMP DE EXPUNERE DE BAZǍ * FACTORI DE EXPUNERE VARIABILI = TIMP APROXIMATIV DE EXPUNERE.
Pasul 7: TESTUL“EXPUNERE TREPTATǍ”
Calculaţi 5 timpi de expunere. Doi sub şi trei peste Timpul Aproximativ de Expunere. Aplicaţi filmul pe sitǎ. Expuneţi sita la cel mai
mic timp calculat. Apoi acoperiţi 1/5 din film, iar apoi expuneţi la urmatorul timp de expunere. Repetaţi procedura pânǎ când au fost
expuse toate cele 5 pǎrţi şi s-a ajuns la cel mai lung timp de expunere. Imprimaţi un obiect folosind sita şi comparaţi-l cu filmul.
Timpul optim de expunere este indicat de:

-

nu se observǎ nici un contur sau înnegrire a emulsiei dacǎ timpul de expunere a fost marit
partea pe care se trage cu racleta este durǎ, nu moale şi lipicioasǎ

Pasul 8: SPǍLAREA
Umeziti ambele pǎrţi ale sitei cu un jet uşor de apǎ rece. Apoi aplicaţi pe partea ce va fi spre materialul imprimat sub jet puternic de
apǎ pânǎ când imaginea apare clarǎ. Clǎtiţi ambele pǎrţi pânǎ cand nu mai rǎmâne emulsie pe partea racletabila, şi pânǎ nu mai
rǎmân spumǎ sau bule. Absorbiţi apa rǎmasǎ pe partea ce va fi spre materialul imprimat cu o hârtie finǎ.

Pasul 9: ACOPERIRE & RETUŞURI
Opţiunea 1: Înainte de uscare şi emulsionare, utilizaţi excesul de emulsie din etapa de aplicare pentru a acoperi zona ne-emulsionatǎ.
Opţiunea 2: În cazul în care se folosesc cerneluri ce nu sunt pe bazǎ de apǎ, uscaţi sita dupǎ ce ati expus-o şi spǎlaţi-o. Aplicaţi apoi
Screen Filler No. 60 sau Extra Heavy Blockout No. 10.
Retusuri – Optiunea 1: Folosiţi excesul de emulsie şi re-expuneţi sita
Retusuri – Optiunea 2: Utilizaţi Screen Filler No. 60 sau Extra Heavy Blockout No. 10 diluat cu apǎ. Uscaţi ecranul.
Pasul 10: CURǍŢAREA ECRANULUI
Îndepǎrtaţi cerneala folosind solventul corespunzǎtor. Clǎtiţi sita cu apǎ. Degresaţi ecranul folosind Screen Degreaser Liquid No. 3
pentru a îndepǎrta rezidurile de cernealǎ. Clǎtiţi cu un jet puternic. Periaţi Stencil Remover Liquid No. 4 sau Stencil Remover
Paste No. 5 pe ambele pǎrţi ale sitei. Nu le lǎsaţi sǎ se usuce pe sitǎ. Spǎlaţi cu un jet puternic de apǎ. Folosiţi Haze Remover Paste
No. 78 sau Ghost Remover şi Ghost Remover Activator pentru a îndepǎrta rezidurile de cernealǎ şi umbrele.
TIMPI DE USCARE DE BAZǍ (pentru sitǎ de 120/cm şi 100/cm)
Carbon Arc
Metoda 1 de acoperire
Metoda 2 de acoperire
15 Amperi
6.5 min.
19 min.
30 Amperi
192 sec.
9.5 min
40 Amperi
144 sec.
7 min.
60 Amperi
96 sec.
288 sec.
110 Amperi
52 sec.
160 sec.
Metal Halide
1000 Watt
88 sec.
248 sec.
2000 Watt
44 sec.
124 sec.
3000 Watt
29 sec.
82 sec.
4000 Watt
21 sec.
62 sec.
5000 Watt
16 sec.
48 sec.
Pulsed Xenon
2000 Watt
230 sec.
11 min.
5000 Watt
92 sec.
268 sec.
8000 Watt
58 sec.
168 sec.
Vapori de Mercur
250 Watt
7.5 min
20 min
2000 Watt
58 sec.
164 sec.
4000 Watt
29 sec.
82 sec.
Tuburi Fluorescente*
40 Watt
288 sec.
12 sec.

Metoda 3 de acoperire
24 min.
13 min
9.5 min
6.5 min
216 sec.
328 sec.
164 sec.
104 sec.
82 sec.
62 sec.
12.5 min.
6 min.
231 sec.
28 min.
211 sec.
104 sec.
Nerecomandat

*Timpii de expunere aproximativi sunt pentru luminǎ neagrǎ nefiltratǎ, sau tuburi super diazo albastre, la 10-15 cm distranţǎ de expunere

Material:
Sita din metal
Sitǎ vopsitǎ
Mai deasǎ de 130T/ cm
Mai rarǎ de 100T/ cm
Umiditate şi cǎldurǎ ridicate

2.0 - 4.0
1.5 – 2.0
0.7 – 0.9
1.1 – 2.0
1.3 – 1.8

Distanţa
50 cm 0.50
60 cm 0.36
70 cm 0.49
80 cm 0.64
90 cm 0.81
100 cm 1.00
Ajustarea vâscozitǎţii
Diluţie 5%
Diluţie 10%
5% mai vâscos

110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
180 cm

1.21
1.44
1.69
1.95
2.25
3.24

0.95
0.9
1.1

DEPOZITAREA
Emulsia nesensibilizatǎ poate fi depozitatǎ pânǎ la un an. Emulsia sensibilizatǎ poate fi depozitatǎ 3-6 sǎptǎmâni la temperatura
camerei sau pânǎ la 3 luni în congelator. Depozitaţi ecranele emnulsionate într-un loc rece, uscat, complet lipsit de luminǎ, pânǎ în
momentul când se va efectua expunerea.

