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PROCLAIM HR™
Emulsie diazo-fotopolimer, ce poate fi utilizatǎ în multiple domenii, cu o neegalatǎ latitude de expunere,
rezistenţǎ la solvenţi şi uşurinţǎ la îndepǎrtare
Proclaim HR este o emulsie diazo-fotopolimer formulatǎ astfel încât sǎ ofere o latitude de expunere de neegalat şi uşurinţǎ la
îndepǎrtare, chiar şi dacǎ nu este suficient expusǎ şi utilizatǎ cu cerneluri şi solvenţi agresivi. Emulsia Proclaim HR este o
emulsie ce poate fi utilizatǎ în diverse domenii, se expune rapid şi oferǎ acurateţe bunǎ. Prezintǎ excelente proprietǎţi de aplicare
şi durabilitate. Conţinutul solid ridicat (37% nesensibilizatǎ) se materializeazǎ într-un strat uniform de emulsie pe sitǎ şi o
aderenţǎ excelentǎ, precum şi o uscare rapidǎ. Proclaim HR este idealǎ pentru grafici detaliate şi aplicaţii industriale.
INSTRUCŢIUNI
Pasul 1: PREGǍTIREA SITEI
Sita ce a mai fost utilizatǎ sau cea tratatǎ, trebuie doar degresatǎ folosind Screen Degreaser Liquid no. 3 sau Screen Degreaser
Concentrate No. 33 diluat. (Asperizarea este o opţiune pentru sitele noi care nu sunt tratate. 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 EMUSIEI
Proclaim HR este parţial sensibilizatǎ; de aceea trebuie manevratǎ sub luminǎ galbenǎ. Dizolvaţi pudra diazo sensibilizatoare
prin adǎugarea de apǎ cǎlduţǎ. Amestecaţi bine. Asteptaţi timp de 15 minute. Turnaţi sensibilizatorul complet dizolvat în emulsie.
Amestecaţi cu un instrument curat, lat, plan, confecţionat din oţel inoxidabil sau plastic, pânǎ când culoarea emulsiei este
uniformǎ. Închideţi recipientul. Aşteptaţi cel puţin o orǎ pânǎ ce bulele din interiorul emulsiei vor ieşi la suprafaţǎ. Notaţi data
sensibilizǎrii pe etichetǎ.
Pasul 3: EMULSIONAREA SITEI
Metoda 1: Aplicaţi un strat de emulsie pe partea ce va fi spre materialul imprimat, şi apoi altul pe partea pe care se trage cu
racleta. Uscaţi ecranul foarte bine.
Metoda 2: Aplicaţi douǎ straturi de emulsie pe partea ce va fi spre materialul imprimat şi apoi douǎ pe partea pe care se trage cu
racleta, ud-pe-ud. Dupǎ fiecare aplicare rotiţi rama cu 180°. Uscaţi foarte bine.
Metoda 3: Urmaţi metoda 2. Apoi dupǎ uscare, aplicaţi douǎ straturi suplimentare pe partea ce va fi spre materialul imprimat, udpe-ud. Uscaţi din nou. Metoda 3 optimizeazǎ imprimarea detaliilor.
Pasul 4: USCAREA SITEI
Uscaţi sitele pe care s-au aplicat mai multe strate de emulsie (Metodele 2 şi 3) foarte bine, în poziţie orizontalǎ, cu partea ce va fi
spre materialul imprimat în jos, la temperatura camerei într-un loc fǎrǎ praf şi mizerie. Evitaţi umiditatea ridicatǎ. 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: CALCULAREA TIMPULUI APROXIMATIV DE EXPUNERE
Din tabelul de mai jos ce conţine timpii de expunere de bazǎ selectaţi tipul de sursǎ de expunere pe care o aveţi. Timpii indicaţi
sunt pentru o sitǎ de 120 albǎ, pentru o distanţǎ de expunere de aproximativ 1m, folosind metodele 1, 2 şi 3 de emulsionare.
Timpul indicat pentru tipul dumneavoastrǎ de sursǎ şi metoda de emulsionare reprezintǎ Timpul de Expunere de Bazǎ.
Multiplicaţi Timpul de Expunere de Bazǎ în funcţie de toţi Factorii de Expunere Variabili, pentru a obţine Timpul Aproximativ
de Expunere.
Pasul 6: DETERMINAŢI TIMPUL DE USCARE OPTIM
Efectuaţi un test “Expunere Treptatǎ”.
Expunerea optimǎ este indicatǎ de:
la timpul de expunere când emulsia atinge cea mai mare densitate a culorii şi colturile filmului sunt bine definite
partea pe care se trage cu racleta este durǎ, nu moale şi lipicioasǎ.

Pasul 7: SPǍLAREA
Udaţi 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 pe care se trage cu racleta, 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
Acoperire - Opţiunea 1: Înainte de uscare şi emulsionare, utilizaţi excesul de emulsie din etapa de aplicare pentru a acoperi zona
ne-emulsionatǎ.
Acoperire - Opţiunea 2: În cazul în care se folosesc cerneluri ce nu sunt pe bazǎ de apǎ, uscaţi sita dupǎ ce ati expus-o şi spǎlaţio. Aplicaţi apoi Screen Filler No. 60 sau Extra Heavy Blockout No. 10.
Retuşuri – Optiunea 1: Folosiţi excesul de emulsie şi re-expuneţi sita
Retuşuri – Optiunea 2: Utilizaţi Screen Filler No. 60 sau Extra Heavy Blockout No. 10 diluat cu apǎ. Uscaţi ecranul.
Pasul 9: ÎNDEPǍRTAREA EMULSIEI
Îndepǎrtaţi cerneala de pe sitǎ utilizând diluantul sau curǎţitorul recomandat de producǎtorul cernelii. Folosiţi Screen Degreaser
Liquid No. 3 pentru a ajuta la îndepǎrtarea reziduurilor de cernealǎ şi solvent ce ar putea diminua acţiunea substanţei ce va
decoperta emulsia. Frecaţi cu o perie Stencil Remover Liquid No. 4 sau Stencil Remover Paste No. 5 pe ambele pǎrţi ale
ecranului. Nu lǎsaţi sǎ se usuce pe sitǎ. Spǎlaţi ecranul cu un jet puternic de apǎ. Utilizaţi Haze Remover Paste No. 78 sau Ghost
Remover împreunǎ cu Ghost Remover Activator pentru a îndepǎrta reziduurile de cernealǎ şi umbrele, dacǎ este necesar.
TIMPI DE USCARE DE BAZǍ (pentru sitǎ de 120/cm şi 100/cm poliester sau nylon)
Carbon Arc
Metoda 1 de acoperire
Metoda 2 de acoperire
15 Amperi
232 sec.
11.5 min.
30 Amperi
116 sec.
348 sec.
40 Amperi
87 sec.
261 sec.
60 Amperi
58 sec.
174 sec.
110 Amperi
32 sec.
95 sec.
Metal Halide
1000 Watt
50 sec.
145 sec.
2000 Watt
25 sec.
73 sec.
3000 Watt
17 sec.
48 sec.
4000 Watt
13 sec.
36 sec.
5000 Watt
10 sec.
29 sec.
Pulsed Xenon
2000 Watt
136 sec.
404 sec.
5000 Watt
55 sec.
162 sec.
8000 Watt
34 sec.
101 sec.
Vapori de Mercur
125 Watt
9 min.
26.5 min.
1000 Watt
66 sec.
198 sec.
2000 Watt
33 sec.
99 sec.
4000 Watt
17 sec.
50 sec.
Tuburi Fluorescente*
40 Watt
4 min.
10 min.

Metoda 3 de acoperire
15.5 min.
464 sec.
348 sec.
232 sec.
127 sec.
190 sec.
95 sec.
63 sec.
48 sec.
38 sec.
548 sec.
220 sec.
137 sec.
Ne-recomandat
266 sec.
133 sec.
67 sec.
Ne-recomandat

*Timpii de expunere aproximativi sunt pentru luminǎ neagrǎ nefiltratǎ, sau tuburi super diazo albastre, la 10-15 cm distranţǎ
de expunere
VARIABILE DE EXPUNERE
Factorul “DISTANŢǍ”
0.5 m = 0.25
0.7 m = 0.49
1.0 m = 1.0
2.0 m = 4.0
Factorul “SITǍ”
Oţel = 2.0 - 4.0 Vopsitǎ = 1.5 – 2.0
Mai rarǎ de 120/cm = 1.1 – 2.0
Factorul “UMIDITATE RIDICATǍ” = 1.3 – 1.8
Factorul “FILM SERIGRAFIC MONTAT CU BANDA ADEZIVǍ” = 1.2 – 1.3
Factorul “FILM SERIGRAFIC PRINTAT PE CALC” = 1.3 – 1.

Mai deasǎ de 120/cm = 0.7 – 0.9

DEPOZITARE
Ne-sensibilizatǎ: 1 an
Sensibilizatǎ : 4 - 6 sǎptǎmâni (la 20-25 ° C)
Depozitarea sitelor cu emulsie : 4 saptǎmâni (la 20 – 25 ° C în întuneric total).
Notǎ: În perioada de depozitare a sitelor, emulsia poate absoarbi umiditate din aer; de aceea vǎ recomandǎm o altǎ uscare înainte
de expunere.

