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QT-DISCHARGE
Emulsie pentru imprimǎri pe materiale textile cu cerneluri pe bazǎ de apǎ şi cerneluri discharge
Emulsia QT-DISCHARGE este rezistentǎ la cerneluri discharge, cerneluri pe bazǎ de apǎ şi cerneluri plastisol. Spre
deosebire de emulsia 925 WR, QT-DISCHARGE necesitǎ mai puţine straturi aplicate în momentul în care se face
emulsionarea ecranului serigrafic, se usucǎ mult mai repede şi se expune de douǎ ori mai repede. QT-DISCHARGE are un
conţinut ridicat de solizi (41%), oferǎ o foarte bunǎ aderenţǎ şi se usucǎ rapid. Este livratǎ înpreunǎ cu pudrǎ diazo
sensibilizatoare şi de aceea nu prezintǎ pericol în timpul transportului.
INSTRUCŢIUNI
Pasul 1: PREGǍTIREA SITEI
Sitele utilizate sau cele cu suprafaţa tratatǎ trebuie degresate cu Screen Degreaser Liquid No. 3, Screen Degreaser
Concentrate No. 33 diluat sau Magic Mesh Prep. (Pentru sitele noi a cǎror suprafaţǎ nu este tratatǎ, o soluţie este abraziunea
mecanicǎ. Aceasta mǎreşte aria suprafeţei sitei pentru o mai bunǎ aderenţǎ. Utilizaţi Microgrit No.2 înainte de degresare.
Asperizarea şi degresarea pot fi combinate într-un singur pas utilizând Ulanogel 23.)
Pasul 2: SENSIBILIZAREA EMUSIEI
Emulsia QT-DISCHARGE trebuie manevratǎ sub luminǎ galbenǎ. Dizolvaţi pudra sensibilizatoare diazo prin adǎugarea de
apǎ cǎlduţǎ în recipientul în care a fost livrat. Agitaţi recipientul pânǎ în momentul în care pudra diazo este complet dizolvatǎ.
Aşteptaţi 15 minute pentru a permite bulelor de aer sa iasǎ la suprafaţǎ. Adǎugaţi soluţia diazo în emulsie şi amestecaţi bine
folosind un obiect confecţionat din oţel inoxidabil, sticlǎ sau plastic, pânǎ cand 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
Utilizând o scafǎ de emulsionare cu marginile uşor rotunjite, aplicaţi un strat de emulsie pe partea ce va fi spre materialul
imprimat, şi apoi altul pe partea pe care se trage cu racleta.
QT-DISCHARGE este formulatǎ astfel încât, pentru majoritatea aplicaţiilor, aceasta tehnicǎ simplǎ şi rapidǎ, oferǎ o grosime
optimǎ a stratului de emulsie.
Pasul 4: USCAREA SITEI
Uscaţi sitele foarte bine, în poziţie orizontalǎ, cu partea ce va fi spre materialul imprimat în jos, la temperatura camerei întrun loc fǎrǎ praf şi 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: CALCULAREA TIMPULUI APROXIMATIV DE EXPUNERE
Timpii de mai jos sunt Timpi de Bazǎ (teoretici), utilizând o lampǎ de 5000 watt metal halide, la o distanţǎ de expunere de 1
m, utilizând metoda de emulsionare 1-1 menţionatǎ mai sus
- sitǎ 61/cm galbenǎ – 105 – 140 secunde
- sitǎ 120/cm galbenǎ – 36 – 48 secunde
Vǎ rugǎm sǎ ţineţi cont de faptul cǎ, utilizând aceeaşi metodǎ de emulsionare, cu cât sita este mai rarǎ cu atât timpul de
expunere este mai mare.
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
Umeziţi 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 când 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
spǎlaţi-o. 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 Walk Away Haze
Remover Paste, Fast Acting haze Remover sau Haze Remover Nr. 78 pentru a îndepǎrta reziduurile de cernealǎ şi
umbrele, dacǎ este necesar.
VARIABILE DE EXPUNERE
Factorul “DISTANŢǍ”
50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm

0.25
0.36
0.49
0.64
0.81
1.00

Factorul “SITǍ”
Metalicǎ = 2.0 - 4.0
Vopsitǎ = 1.5 – 2.0
Mai rarǎ de 120/cm = 1.1 – 2.0
Mai deasǎ de 120/cm = 0.7 – 0.9
Factorul “UMIDITATE RIDICATǍ” = 1.3 – 1.8
CARACTERISTICI
Conţinut solid
Vâscozitate
Înghet
Compus Organic Volatil
Culoare
Clasificare HMIS

~ 41%
~ 5500 cps
protejaţi de îngheţ
nu conţine
roşie
Sǎnǎtate – 1
Inflamabilitate – 0
Reactivitate – 0

DEPOZITARE
Ne-sensibilizatǎ: 1 an (la 20° C)
Sensibilizatǎ : 4 - 6 sǎptǎmâni (la 20-25° C) sau 3 luni în congelator

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

1.21
1.44
1.69
1.95
2.25
3.2

