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10500WSB Oasis™ Hydrosoft Base 
   

  

Ulotka informacyjna 
 

 

 

 

 

Wilflex Oasis Hydrosoft Base to baza wodna, 
opracowana aby uzyskać  wyjątkową miękkość wydruku i 
doskonałe odwzorowanie detali dla grafik półtonowych. 
Dodatek pigmentów wodnych Oasis WPC pozwala na 
uzyskanie wyrazistych kolorów, oraz doskonałej odporności 
na spieranie i ścieranie, na jasnych, i ciemnych tkaninach.  

     INFORMACJE  
• Wyjątkowo miękki nadruk, oraz doskonała trawałość koloru i nadruku. 
• Doskonałe odwzorowanie detali przy druku półtonów.  
• MoŜliwość druku na mokro. 
• Uzupełnienie systemu pigmentów wodnych Oasis WPC. 
• Farba o niskiej lepkości, łatwy druk na maszynach manualnych i automatycznych. 
 

  ZGODNOŚĆ 
• Zgodna z CPSIA [Consumer Product Safety Improvement Act] 2008, Sekcja 101, Zawartość 

Ołowiu w Surowcach [<100 ppm ołowiu]; a takŜe 16CFR, Część 1303, Ołów w Farbie [<90 
ppm ołowiu] oraz CPSIA 2008, Sekcja 108, Ftalany [<0,1% DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, 
DNOP] 

• Nie zawiera ftalanów ani PVC 
 

    WSKAZÓWKI TECHNICZNE 
• Do druku duŜych powierzchni, nie zawierających drobnych detali, zalecana jest siatka     

110-160 n/cal [43-62 n/cm]. Do druków zawierających detale zaleca się siatkę o gęstości 
180-230 n/cal [77-91 n/cm].  

• Do stosowania w druku na mokro. 
• Aby uzyskać bardziej miękki nadruk, drukować z minimalnym off-contactem. 
• Dodatek pigmentów wodnych Oasis WPC nie powinien przekroczyć 6% wagowo. 
• Na czas przerwy w druku, naleŜy pozostawić przedrakiel na niezaciągniętym sicie. Aby 

uniknąć zasychania na siatce, podczas przerw dłuŜszych niŜ kilka minut, naleŜy nakryć ją 
wilgotnym ręcznikiem. Unikać pozostawiania farby na sicie na dłuŜszy czas, np. na noc. 

 

     OSTRZEśENIA 
• Całkowicie wymieszać z pigmentem przed rozpoczęciem druku. 
• Nadmierna ilość dodatków lub pigmentów moŜe niekorzystnie wpłynąć na właściwości farby. 
• Matryce muszą być przygotowane z uŜyciem emulsji wodoodpornej aby uniknąć uszkodzenia 

podczas druku. Do niektórych emulsji konieczne jest zastosowanie utwardzacza. 
• Aby uniknąć interakcji farb na siatce, musi ona być czysta i wolna od "duchów" z poprzednich 

druków.  
• Zalecana temperatura suszenia to 340°F [171°C] przez 1 pełną minutę. Generalnie, wymaga to 

ustawienia na piecu temperatury 171°C przez co najmniej 2 minuty. Temperaturę naleŜy 
sprawdzać na powierzchni farby.  

• Zastosowanie urządzeń podsuszających na podczerwień moŜe skrócić czas suszenia. NaleŜy 
zwrócić uwagę na wydajność i moc poszczególnych urządzeń. 

• Unikać druku na tkaninach syntetycznych, które są podatne na migrację. 
• Sprawdza się w druku na większości podłoŜy takich jak 100% bawełna, mieszanki 

bawełna/poliester, jednak włókna o niskiej przyczepności powierzchni [np. polipropylen, jedwab, 
poliamid, wełna] wymagają dodatkowej ostroŜności w trakcie suszenia. NaleŜy przeprowadzić testy 
pod kątem utrwalenia koloru i odporności na spieranie przed rozpoczęciem produkcji. 

• NaleŜy przeprowadzić testy przed rozpoczęciem produkcji. Niewłaściwe wysuszenie farby moŜe 
powodować osłabienie odporności na spieranie, wewnętrznej przyczepności i trwałości. 

• Temperatura podczas Ŝelowania i suszenia powinna być zmierzona przez umieszczenie termometru 
bezpośrednio na powierzchni mokrej farby i weryfikowana w trakcie suszenia wydruku na 
określonym podłoŜu, na konkretnej maszynie. Wybór bazy odpowiedniej dla danego podłoŜa 
naleŜy do drukarza, jak równieŜ dopilnowanie aby ostateczny wydruk spełniał standardy i 
wymagania klienta. 

• NieuŜywane farby naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, zabezpieczone 
przed dopływem powietrza. 

• ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM FARB OASIS 
• Nie dodawać ani nie mieszać farb, dodatków lub baz innych niŜ Oasis. 
• Wszystkie wiaderka, szpachelki i aparatura do mieszania powinna być prawidłowo czyszczone i wolna 

od farb zawierających ftalany. Wszystkie rakle, przedrakle i siatki naleŜy dokładnie umyć, aby usunąć 
ślady farb zawierających ftalany oraz PVC. NaleŜy stosować bezftalanowe emulsje i klej do palet. 

• Jakakolwiek aplikacja nieopisana w tej ulotce powinna zostać przetestowana lub skonsultowana z 
Departamentem Technicznym Wilflex jeszcze przed drukowaniem. (Techserviceswilflex@polyone.com) 

 
  

Parametry druku 
 

 
Krycie 

Odporność na migrację 
Gładkość powierzchni 

Podsuszanie 
Połysk 

Łatwość druku 

 
N/A 
N/A 
9 
N/A 
2 
9 
 

 

 

PodłoŜe 
100% bawełna, niektóre 
mieszanki, niektóre syntetyki 
 

 

 

Siatka 
Gęstość: 110-230 n/cal  

 (43-91 n/cm) 
NapręŜenie:  
zaleca się 25-35 N/cm2 

 

 
Rakiel 
Twardość: 60-70, 60/90/60 
Krawędź gumy: ostra, 
prostokątna 
Przesuw: mocny, średnia 
prędkość 
Kąt: mały [<10°] 
 

 

 

Matryca 
[wodoodporna] 
Emulsja: 2/2  
Film kapilarny/HD: nie 
zalecane 
Off Contact: ≤1/16” (1-2mm) 
 

 

 

Suszenie 
Temp. Ŝelowania:  
Nie dotyczy 
Temp. suszenia:  
2 min, 340°F (171°C)  
 

 

 

Pigmenty 
WPC: max. 6% wagowo 
 
 

 

 

Dodatki  
Oasis Thickener: 0,1-1% max. 
Oasis Saturate: : 0,1-1% max. 
*Ilości dodatków podane są w % 
wagowo. 
 

 

 

Przechowywanie 
Temp. 37-104° F (3-40°C) 
ZuŜyć w ciągu roku.  
Zabezpieczyć produkt przed 
ekstremalnie wysokimi lub 
niskimi temperaturami. 
Przechowywać  
w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach. 

 

 
Czyszczenie 
Ciepła woda z mydłem,  
lekki nacisk 

 

 

 

Bezpieczeństwo 
Karty Bezpieczeństwa 
Materiałowego dostępne            
na Ŝyczenie 
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13000WHB Oasis™ Hydrate Neutral 
   

  

Ulotka informacyjna 
 

 

 

 

 

Wilflex Oasis Hydrate Neutral to baza wodna o 
wysokiej zawartości składników stałych, opracowana do 
stosowania z systemem farb Hydrate. UmoŜliwia uzyskanie 
rewelacyjnego krycia, miękkości wydruku, oraz doskonałej 
odporności na spieranie i ścieranie. Dodatek pigmentów 
wodnych Oasis pozwala na uzyskanie wyrazistych kolorów, 
zarówno na jasnych, jak i ciemnych tkaninach. 

  

     INFORMACJE  
• WydłuŜony czas przebywania na siatce bez zasychania. 

• MoŜna ją stosować z pigmentami Oasis aby uzyskać wyraziste kolory, na jasnych i ciemnych tkaninach. 

• Miękki nadruk, gładka, matowa powierzchnia, znikome podklejanie. 

• Szybkie podsuszanie. 

• Dobra rozciągliwość i odporność na spieranie. 

• Połączenie z Oasis Discharge pozwoli uzyskać miękkie wydruki o Ŝywych, trwałych kolorach. 

• Farba o niskiej lepkości, łatwy druk na maszynach manualnych i automatycznych. 
 

  ZGODNOŚĆ 
• Zgodna z CPSIA [Consumer Product Safety Improvement Act] 2008, Sekcja 101, Zawartość Ołowiu w 

Surowcach [<100 ppm ołowiu]; a takŜe 16CFR, Część 1303, Ołów w Farbie [<90 ppm ołowiu] oraz CPSIA 
2008, Sekcja 108, Ftalany [<0,1% DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP] 

• Nie zawiera ftalanów ani PVC 
 

    WSKAZÓWKI TECHNICZNE 
• Hydrate Neutral moŜna stosować jako przejrzysty podkład. Na ciemnych tkaninach naleŜy zastosować 

warstwę bieli podkładowej, aby zwiększyć krycie i wyrazistość kolorów. 

• Do druku duŜych powierzchni, nie zawierających drobnych detali, zalecana jest siatka 110-160 n/cal        
[43-62 n/cm]. Do druków zawierających detale zaleca się siatkę o gęstości 180-230 n/cal [77-91 n/cm].  

• Dodatek pigmentów wodnych Oasis WPC nie powinien przekroczyć 6% wagowo. 

• Aby zwiększyć krycie kolorów, moŜna zastąpić w formule biały pigment Oasis Extra White PC – bielą Oasis 
Hydrate HO White. 

• Na czas przerwy w druku, naleŜy pozostawić przedrakiel na niezaciągniętym sicie. Pozostawienie siatki 
zaciągniętej farbą naraŜa ją na większe zasychanie, poniewaŜ większa powierzchnia ma kontakt z 
powietrzem. Po przerwie, naleŜy przedrukować farbę kilka razy, aby odzyskała swoje właściwości.  

• Aby uniknąć zasychania na siatce, podczas przerw dłuŜszych niŜ kilka minut, naleŜy nakryć ją wilgotnym 
ręcznikiem. Unikać pozostawiania farby na sicie na dłuŜszy czas, np. na noc. 

 

     OSTRZEśENIA 
• Całkowicie wymieszać z pigmentem przed rozpoczęciem druku. 

• Nadmierny dodatek pigmentu moŜe niekorzystnie wpłynąć na właściwości farby. 

• Matryce muszą być przygotowane z uŜyciem emulsji wodoodpornej aby uniknąć uszkodzenia podczas 
druku. Do niektórych emulsji konieczne jest zastosowanie utwardzacza. 

• Aby uniknąć interakcji farb na siatce, musi ona być czysta i wolna od "duchów" z poprzednich druków.  

• Zalecana temperatura suszenia to 340°F [171°C] przez 1 pełną minutę. Generalnie, wymaga to 
ustawienia na piecu temperatury 171°C przez co najmniej 2 minuty. Temperaturę naleŜy sprawdzać na 
powierzchni farby.  

• Zastosowanie urządzeń podsuszających na podczerwień moŜe skrócić czas suszenia. NaleŜy zwrócić 
uwagę na wydajność i moc poszczególnych urządzeń. 

• Unikać druku na tkaninach syntetycznych, które są podatne na migrację. 

• Sprawdza się w druku na większości podłoŜy takich jak 100% bawełna, mieszanki bawełna/poliester, 
jednak włókna o niskiej przyczepności powierzchni [np. polipropylen, jedwab, poliamid, wełna] wymagają 
dodatkowej ostroŜności w trakcie suszenia. NaleŜy przeprowadzić testy pod kątem utrwalenia koloru i 
odporności na spieranie przed rozpoczęciem produkcji. 

• NaleŜy przeprowadzić testy przed rozpoczęciem produkcji. Niewłaściwe wysuszenie farby moŜe 
powodować osłabienie odporności na spieranie, wewnętrznej przyczepności i trwałości. 

• Temperatura podczas Ŝelowania i suszenia powinna być zmierzona przez umieszczenie termometru 
bezpośrednio na powierzchni mokrej farby i weryfikowana w trakcie suszenia wydruku na określonym 
podłoŜu, na konkretnej maszynie. Wybór bazy odpowiedniej dla danego podłoŜa naleŜy do drukarza, jak 
równieŜ dopilnowanie aby ostateczny wydruk spełniał standardy i wymagania klienta. 

• NieuŜywane farby naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, zabezpieczone przed 
dopływem powietrza. 

• ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM FARB OASIS 
• Nie dodawać ani nie mieszać farb, dodatków lub baz innych niŜ Oasis. 

• Wszystkie wiaderka, szpachelki i aparatura do mieszania powinna być prawidłowo czyszczone i wolna od farb 
zawierających ftalany. Wszystkie rakle, przedrakle i siatki naleŜy dokładnie umyć, aby usunąć ślady farb 
zawierających ftalany oraz PVC. NaleŜy stosować bezftalanowe emulsje i klej do palet. 

• Jakakolwiek aplikacja nieopisana w tej ulotce powinna zostać przetestowana lub skonsultowana z 
Departamentem Technicznym Wilflex jeszcze przed drukowaniem. (Techserviceswilflex@polyone.com) 

  

Parametry druku 
 

 

Krycie 
Odporność na migrację 

Gładkość powierzchni 
Podsuszanie 

Połysk 
Łatwość druku 

 

5 
N/A 
9 
7 
5 
9 

 

 

PodłoŜe 
100% bawełna, niektóre 
mieszanki, niektóre syntetyki 
 

 

 

Siatka 
Gęstość: 110-230 n/cal  

(43-91 n/cm) 
NapręŜenie:  
zaleca się 25-35 N/cm2 

 

 
Rakiel 
Twardość: 60-70, 60/90/60 
Krawędź gumy: ostra, 
prostokątna 
Przesuw: miękki, średnia 
prędkość 
Kąt: ostry [15-20°] 
 

 

 

Matryca 
[wodoodporna] 
Emulsja: 2/2  
Film kapilarny/HD: nie 
zalecane 
Off Contact: ≤1/16” (1-2mm) 
 

 

 

Suszenie 
Temp. Ŝelowania:  
190-200°F [88-93°C] 
Temp. suszenia:  
2 min, 340°F (171°C)  
 

 

 

Pigmenty 
WPC: max. 6% wagowo 
 
 

 

 

Dodatki  
Oasis Softener: 0,5-3% max. 
Oasis Retarder: 1-3% max. 
Oasis Thickener: 0,1-1% max. 
*Ilości dodatków podane są w % 
wagowo. 
 

 

 

Przechowywanie 
Temp. 37-104° F (3-40°C) 
ZuŜyć w ciągu roku.  
Zabezpieczyć produkt przed 
ekstremalnie wysokimi lub 
niskimi temperaturami. 
Przechowywać  
w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach. 

 

 
Czyszczenie 
Ciepła woda z mydłem,  
lekki nacisk 

 

 

 

Bezpieczeństwo 
Karty Bezpieczeństwa 
Materiałowego dostępne            
na Ŝyczenie 
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11000WHW Oasis™ Hydrate White 
   

  

Ulotka informacyjna 
 

 

 

 

 

Wilflex Oasis Hydrate White to farba wodna o wysokiej 
zawartości składników stałych, opracowana do stosowania z 
systemem farb Hydrate. UmoŜliwia uzyskanie rewelacyjnego 
krycia, miękkości wydruku, oraz doskonałej odporności na 
spieranie i ścieranie, zarówno na jasnych, jak i ciemnych 
tkaninach. MoŜna ją stosować jako biel do druku na mokro, 
umoŜliwiającą świetne rezultaty w druku kolorów półtonowych. 

  

     INFORMACJE  
• WydłuŜony czas przebywania na siatce bez zasychania. 
• MoŜna ją stosować jako biel w druku na mokro. 
• Doskonałe odwzorowanie detali w druku jako podkład przy druku półtonów.  
• Miękki nadruk, gładka, matowa powierzchnia, znikome podklejanie. 
• Szybkie podsuszanie. 
• Dobra rozciągliwość i odporność na spieranie. 
• Połączenie z Oasis Discharge pozwoli uzyskać miękkie wydruki o Ŝywych, trwałych kolorach. 
• Farba o niskiej lepkości, łatwy druk na maszynach manualnych i automatycznych. 
 

  ZGODNOŚĆ 
• Zgodna z CPSIA [Consumer Product Safety Improvement Act] 2008, Sekcja 101, Zawartość Ołowiu 

w Surowcach [<100 ppm ołowiu]; a takŜe 16CFR, Część 1303, Ołów w Farbie [<90 ppm ołowiu] 
oraz CPSIA 2008, Sekcja 108, Ftalany [<0,1% DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP] 

• Nie zawiera ftalanów ani PVC 
 

    WSKAZÓWKI TECHNICZNE 
• MoŜna stosować jako samodzielną biel lub biel podkładową na jasnych tkaninach. 
• Do druku duŜych powierzchni, nie zawierających drobnych detali, zalecana jest siatka 110-160 

n/cal [43-62 n/cm]. Do druków zawierających detale zaleca się siatkę o gęstości 180-230 n/cal 
[77-91 n/cm].  

• Na czas przerwy w druku, naleŜy pozostawić przedrakiel na niezaciągniętym sicie. Pozostawienie 
siatki zaciągniętej farbą naraŜa ją na większe zasychanie, poniewaŜ większa powierzchnia ma 
kontakt z powietrzem. Po przerwie, naleŜy przedrukować farbę kilka razy, aby odzyskała swoje 
właściwości.  

• Aby uniknąć zasychania na siatce, podczas przerw dłuŜszych niŜ kilka minut, naleŜy nakryć ją 
wilgotnym ręcznikiem. Unikać pozostawiania farby na sicie na dłuŜszy czas, np. na noc. 

 

     OSTRZEśENIA 
• Całkowicie wymieszać przed rozpoczęciem druku. 

• Nadmierna ilość dodatków moŜe niekorzystnie wpłynąć na właściwości farby. 

• Matryce muszą być przygotowane z uŜyciem emulsji wodoodpornej aby uniknąć uszkodzenia podczas 
druku. Do niektórych emulsji konieczne jest zastosowanie utwardzacza. 

• Aby uniknąć interakcji farb na siatce, musi ona być czysta i wolna od "duchów" z poprzednich druków.  

• Zalecana temperatura suszenia to 340°F [171°C] przez 1 pełną minutę. Generalnie, wymaga to 
ustawienia na piecu temperatury 171°C przez co najmniej 2 minuty. Temperaturę naleŜy sprawdzać na 
powierzchni farby.  

• Zastosowanie urządzeń podsuszających na podczerwień moŜe skrócić czas suszenia. NaleŜy zwrócić 
uwagę na wydajność i moc poszczególnych urządzeń. 

• Unikać druku na tkaninach syntetycznych, które są podatne na migrację. 

• Sprawdza się w druku na większości podłoŜy takich jak 100% bawełna, mieszanki bawełna/poliester, 
jednak włókna o niskiej przyczepności powierzchni [np. polipropylen, jedwab, poliamid, wełna] wymagają 
dodatkowej ostroŜności w trakcie suszenia. NaleŜy przeprowadzić testy pod kątem utrwalenia koloru i 
odporności na spieranie przed rozpoczęciem produkcji. 

• NaleŜy przeprowadzić testy przed rozpoczęciem produkcji. Niewłaściwe wysuszenie farby moŜe 
powodować osłabienie odporności na spieranie, wewnętrznej przyczepności i trwałości. 

• Temperatura podczas Ŝelowania i suszenia powinna być zmierzona przez umieszczenie termometru 
bezpośrednio na powierzchni mokrej farby i weryfikowana w trakcie suszenia wydruku na określonym 
podłoŜu, na konkretnej maszynie. Wybór bazy odpowiedniej dla danego podłoŜa naleŜy do drukarza, jak 
równieŜ dopilnowanie aby ostateczny wydruk spełniał standardy i wymagania klienta. 

• NieuŜywane farby naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, zabezpieczone przed 
dopływem powietrza. 

• ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM FARB OASIS 
• Nie dodawać ani nie mieszać farb, dodatków lub baz innych niŜ Oasis. 

• Wszystkie wiaderka, szpachelki i aparatura do mieszania powinna być prawidłowo czyszczone i wolna od farb 
zawierających ftalany. Wszystkie rakle, przedrakle i siatki naleŜy dokładnie umyć, aby usunąć ślady farb 
zawierających ftalany oraz PVC. NaleŜy stosować bezftalanowe emulsje i klej do palet. 

• Jakakolwiek aplikacja nieopisana w tej ulotce powinna zostać przetestowana lub skonsultowana z 
Departamentem Technicznym Wilflex jeszcze przed drukowaniem. (Techserviceswilflex@polyone.com) 

  

Parametry druku 
 

 

Krycie 
Odporność na migrację 

Gładkość powierzchni 
Podsuszanie 

Połysk 
Łatwość druku 

 

5 
N/A 
9 
7 
5 
9 

 

 

PodłoŜe 
100% bawełna, niektóre 
mieszanki, niektóre syntetyki 
 

 

 

Siatka 
Gęstość: 110-230 n/cal  

 (43-91 n/cm) 
NapręŜenie:  
zaleca się 25-35 N/cm2 

 

 
Rakiel 
Twardość: 60-70, 60/90/60 
Krawędź gumy: ostra, 
prostokątna 
Przesuw: miękki, średnia 
prędkość 
Kąt: ostry [15-20°] 
 

 

 

Matryca 
[wodoodporna] 
Emulsja: 2/2  
Film kapilarny/HD: nie 
zalecane 
Off Contact: ≤1/16” (1-2mm) 
 

 

 

Suszenie 
Temp. Ŝelowania:  
190-200°F [88-93°C] 
Temp. suszenia:  
2 min, 340°F (171°C)  
 

 

 

Pigmenty 
Nie dotyczy 
 
 

 

 

Dodatki  
Oasis Softener: 0,5-3% max. 
Oasis Retarder: 1-3% max. 
Oasis Thickener: 0,1-1% max. 
*Ilości dodatków podane są w % 
wagowo. 
 

 

 

Przechowywanie 
Temp. 37-104° F (3-40°C) 
ZuŜyć w ciągu roku.  
Zabezpieczyć produkt przed 
ekstremalnie wysokimi lub 
niskimi temperaturami. 
Przechowywać  
w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach. 

 

 
Czyszczenie 
Ciepła woda z mydłem,  
lekki nacisk 

 

 

 

Bezpieczeństwo 
Karty Bezpieczeństwa 
Materiałowego dostępne            
na Ŝyczenie 
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11200WHW Oasis™ Hydrate HO White 
   

  

Ulotka informacyjna 
 

 

 

 

 

Wilflex Oasis Hydrate HO White to farba wodna o 
wysokiej zawartości składników stałych, opracowana do 
stosowania z systemem farb Hydrate. UmoŜliwia uzyskanie 
rewelacyjnego krycia, miękkości wydruku, oraz doskonałej 
odporności na spieranie i ścieranie, zarówno na jasnych, jak i 
ciemnych tkaninach. MoŜna ją stosować jako biel podkładową, 
aby zwiększyć krycie i wyrazistość kolorów przy duŜych grafikach 
wektorowych. 

  

     INFORMACJE  
• WydłuŜony czas przebywania na siatce bez zasychania. 
• Miękki nadruk, gładka, matowa powierzchnia, znikome podklejanie. 
• Szybkie podsuszanie. 
• Rewelacyjne krycie przy duŜych grafikach wektorowych. Lepsze krycie, w porównaniu do Oasis 

Hydrate White.  
• Dobra rozciągliwość i odporność na spieranie. 
• Połączenie z Oasis Discharge pozwoli uzyskać miękkie wydruki o Ŝywych, trwałych kolorach. 
• Farba o niskiej lepkości, łatwy druk na maszynach manualnych i automatycznych. 
 

  ZGODNOŚĆ 
• Zgodna z CPSIA [Consumer Product Safety Improvement Act] 2008, Sekcja 101, Zawartość Ołowiu 

w Surowcach [<100 ppm ołowiu]; a takŜe 16CFR, Część 1303, Ołów w Farbie [<90 ppm ołowiu] 
oraz CPSIA 2008, Sekcja 108, Ftalany [<0,1% DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP] 

• Nie zawiera ftalanów ani PVC 
 

    WSKAZÓWKI TECHNICZNE 
• MoŜna stosować jako samodzielną biel lub biel podkładową na ciemnych tkaninach. 
• Aby zwiększyć krycie kolorów, moŜna zastoswać ją w formule, zamiast białego pigmentu Oasis 

Extra White PC. 
• Na czas przerwy w druku, naleŜy pozostawić przedrakiel na niezaciągniętym sicie. Pozostawienie 

siatki zaciągniętej farbą naraŜa ją na większe zasychanie, poniewaŜ większa powierzchnia ma 
kontakt z powietrzem. Po przerwie, naleŜy przedrukować farbę kilka razy, aby odzyskała swoje 
właściwości.  

• Aby uniknąć zasychania na siatce, podczas przerw dłuŜszych niŜ kilka minut, naleŜy nakryć ją 
wilgotnym ręcznikiem. Unikać pozostawiania farby na sicie na dłuŜszy czas, np. na noc. 

 

     OSTRZEśENIA 
• Całkowicie wymieszać przed rozpoczęciem druku. 

• Nadmierna ilość dodatków moŜe niekorzystnie wpłynąć na właściwości farby. 

• Matryce muszą być przygotowane z uŜyciem emulsji wodoodpornej aby uniknąć uszkodzenia podczas 
druku. Do niektórych emulsji konieczne jest zastosowanie utwardzacza. 

• Aby uniknąć interakcji farb na siatce, musi ona być czysta i wolna od "duchów" z poprzednich druków.  

• Zalecana temperatura suszenia to 340°F [171°C] przez 1 pełną minutę. Generalnie, wymaga to 
ustawienia na piecu temperatury 171°C przez co najmniej 2 minuty. Temperaturę naleŜy sprawdzać na 
powierzchni farby.  

• Zastosowanie urządzeń podsuszających na podczerwień moŜe skrócić czas suszenia. NaleŜy zwrócić 
uwagę na wydajność i moc poszczególnych urządzeń. 

• Unikać druku na tkaninach syntetycznych, które są podatne na migrację. 

• Sprawdza się w druku na większości podłoŜy takich jak 100% bawełna, mieszanki bawełna/poliester, 
jednak włókna o niskiej przyczepności powierzchni [np. polipropylen, jedwab, poliamid, wełna] wymagają 
dodatkowej ostroŜności w trakcie suszenia. NaleŜy przeprowadzić testy pod kątem utrwalenia koloru i 
odporności na spieranie przed rozpoczęciem produkcji. 

• NaleŜy przeprowadzić testy przed rozpoczęciem produkcji. Niewłaściwe wysuszenie farby moŜe 
powodować osłabienie odporności na spieranie, wewnętrznej przyczepności i trwałości. 

• Temperatura podczas Ŝelowania i suszenia powinna być zmierzona przez umieszczenie termometru 
bezpośrednio na powierzchni mokrej farby i weryfikowana w trakcie suszenia wydruku na określonym 
podłoŜu, na konkretnej maszynie. Wybór bazy odpowiedniej dla danego podłoŜa naleŜy do drukarza, jak 
równieŜ dopilnowanie aby ostateczny wydruk spełniał standardy i wymagania klienta. 

• NieuŜywane farby naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, zabezpieczone przed 
dopływem powietrza. 

• ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM FARB OASIS 
• Nie dodawać ani nie mieszać farb, dodatków lub baz innych niŜ Oasis. 

• Wszystkie wiaderka, szpachelki i aparatura do mieszania powinna być prawidłowo czyszczone i wolna od farb 
zawierających ftalany. Wszystkie rakle, przedrakle i siatki naleŜy dokładnie umyć, aby usunąć ślady farb 
zawierających ftalany oraz PVC. NaleŜy stosować bezftalanowe emulsje i klej do palet. 

• Jakakolwiek aplikacja nieopisana w tej ulotce powinna zostać przetestowana lub skonsultowana z 
Departamentem Technicznym Wilflex jeszcze przed drukowaniem. (Techserviceswilflex@polyone.com) 

  

Parametry druku 
 

 

Krycie 
Odporność na migrację 

Gładkość powierzchni 
Podsuszanie 

Połysk 
Łatwość druku 

 

5 
N/A 
9 
8 
5 
9 
 

 

 

PodłoŜe 
100% bawełna, niektóre 
mieszanki, niektóre syntetyki 
 

 

 

Siatka 
Gęstość: 110-160 n/cal  

(43-62 n/cm) 
NapręŜenie:  
zaleca się 25-35 N/cm2 

 

 
Rakiel 
Twardość: 60-70, 60/90/60 
Krawędź gumy: ostra, 
prostokątna 
Przesuw: miękki, średnia 
prędkość 
Kąt: ostry [15-20°] 
 

 

 

Matryca 
[wodoodporna] 
Emulsja: 2/2  
Film kapilarny/HD: nie 
zalecane 
Off Contact: ≤1/16” (1-2mm) 
 

 

 

Suszenie 
Temp. Ŝelowania:  
190-200°F [88-93°C] 
Temp. suszenia:  
2 min, 340°F (171°C)  
 

 

 

Pigmenty 
Nie dotyczy 
 
 

 

 

Dodatki  
Oasis Softener: 0,5-3% max. 
Oasis Retarder: 1-3% max. 
Oasis Thickener: 0,1-1% max. 
*Ilości dodatków podane są w % 
wagowo. 
 

 

 

Przechowywanie 
Temp. 37-104° F (3-40°C) 
ZuŜyć w ciągu roku.  
Zabezpieczyć produkt przed 
ekstremalnie wysokimi lub 
niskimi temperaturami. 
Przechowywać  
w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach. 

 

 
Czyszczenie 
Ciepła woda z mydłem,  
lekki nacisk 

 

 

 

Bezpieczeństwo 
Karty Bezpieczeństwa 
Materiałowego dostępne            
na Ŝyczenie 
 
  

 



 7

 

 

 

           Oasis™ pigmenty WPC 
   

  

Ulotka informacyjna 
 

 

 

 

Pigmenty Wilflex Oasis WPC to skoncentrowane barwniki 
na bazie wodnej, opracowane z myślą o stosowaniu z serią farb 
Oasis. 
 
  

     INFORMACJE  
• Silne nasycenie, pozwalające na uzyskanie jaskrawych kolorów, zgodnych z 

wzornikiem. 
• Wszystkie pigmenty charakteryzują się niską lepkością, ułatwiającą mieszanie. 
• Doskonała stabilność po rozproszeniu w bazie. 
• 15 głównych kolorów WPC: 

• 41011WPCFS Oasis Extra White PC  
• 41030WPCFS Oasis Bright Orange PC  
• 41045WPCFS Oasis Maroon PC  
• 41047WPCFS Oasis Magenta PC  
• 41057WPCFS Oasis Violet PC  
• 41065WPCFS Oasis Marine Blue PC  
• 41068WPCFS Oasis Blue G/S PC  
• 41087WPCFS Oasis Bright Yellow PC 

 

• 41094WPCFS Oasis Black PC 
• 41001WPCFS Oasis Electron Yellow PC 
• 41003WPCFS Oasis Electron Blue PC 
• 41004WPCFS Oasis Fluorescent Pink PC 
• 41005WPCFS Oasis Fluorescent Purple PC 
• 41006WPCFS Oasis Electron Red PC 
• 41070WPCFS Oasis Green PC 

  ZGODNOŚĆ 
• Zgodna z CPSIA [Consumer Product Safety Improvement Act] 2008, Sekcja 101, Zawartość 

Ołowiu w Surowcach [<100 ppm ołowiu]; a takŜe 16CFR, Część 1303, Ołów w Farbie [<90 
ppm ołowiu] oraz CPSIA 2008, Sekcja 108, Ftalany [<0,1% DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, 
DNOP] 

• Nie zawiera ftalanów ani PVC 

 

    WSKAZÓWKI TECHNICZNE 
• Przed dodaniem do bazy, zawsze naleŜy dokładnie zamieszać pigmenty. Całkowicie 

wymieszać z bazą przed rozpoczęciem druku.  
• Na czas przerwy w druku, naleŜy pozostawić przedrakiel na niezaciągniętym sicie. Aby 

uniknąć zasychania na siatce, podczas przerw dłuŜszych niŜ kilka minut, naleŜy nakryć 
ją wilgotnym ręcznikiem. Unikać pozostawiania farby na sicie na dłuŜszy czas, np. na 
noc 

• Patrz: ulotka odpowiedniej bazy Oasis. 
 

     OSTRZEśENIA 
• Nadmierna ilość pigmentów dodana do bazy moŜe niekorzystnie wpłynąć na 

właściwości farby. 
• Matryce muszą być przygotowane z uŜyciem emulsji wodoodpornej aby uniknąć 

uszkodzenia podczas druku. Do niektórych emulsji konieczne jest zastosowanie 
utwardzacza. 

• Aby uniknąć interakcji farb na siatce, musi ona być czysta i wolna od "duchów" z 
poprzednich druków.  

• NaleŜy przeprowadzić testy przed rozpoczęciem produkcji. Niewłaściwe wysuszenie 
farby moŜe powodować osłabienie odporności na spieranie, wewnętrznej przyczepności 
i trwałości. 

• Temperatura podczas Ŝelowania i suszenia powinna być zmierzona przez umieszczenie 
termometru bezpośrednio na powierzchni mokrej farby i weryfikowana w trakcie 
suszenia wydruku na określonym podłoŜu, na konkretnej maszynie. Wybór bazy 
odpowiedniej dla danego podłoŜa naleŜy do drukarza, jak równieŜ dopilnowanie aby 
ostateczny wydruk spełniał standardy i wymagania klienta. 

• NieuŜywane farby naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, 
zabezpieczone przed dopływem powietrza. 

• ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM FARB OASIS 
• Nie dodawać ani nie mieszać farb, dodatków lub baz innych niŜ Oasis. 
• Wszystkie wiaderka, szpachelki i aparatura do mieszania powinna być prawidłowo czyszczone i wolna 

od farb zawierających ftalany. Wszystkie rakle, przedrakle i siatki naleŜy dokładnie umyć, aby usunąć 
ślady farb zawierających ftalany oraz PVC. NaleŜy stosować bezftalanowe emulsje i klej do palet. 

• Jakakolwiek aplikacja nieopisana w tej ulotce powinna zostać przetestowana lub skonsultowana z 
Departamentem Technicznym Wilflex jeszcze przed drukowaniem. (Techserviceswilflex@polyone.com) 

 
  

Parametry druku 
 

 
Krycie 

Odporność na migrację 
Gładkość powierzchni 

Podsuszanie 
Połysk 

Łatwość druku 

 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
 

 

 

PodłoŜe 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 

Siatka 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 
Rakiel 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 

 

Matryca 
[wodoodporna] 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 

Suszenie 
Temp. Ŝelowania:  
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
Temp. suszenia:  
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 

Pigmenty – dodatek 
pigmentów WPC do baz 
Oasis: 
Oasis Hydrate: 6% max 
Oasis Hydrosoft: 6% max 
Oasis Discharge Base: 8% 
max 
*Ilości pigmentu podane są w % 
wagowo. 
 
 

 

 

Dodatki  
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 
 

 

 

Przechowywanie 
Temp. 37-104° F (3-40°C) 
ZuŜyć w ciągu roku.  
Zabezpieczyć produkt przed 
ekstremalnie wysokimi lub 
niskimi temperaturami. 
Przechowywać  
w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach. 

 

 
Czyszczenie 
Ciepła woda z mydłem,  
lekki nacisk 

 

 

 

Bezpieczeństwo 
Karty Bezpieczeństwa 
Materiałowego dostępne            
na Ŝyczenie 
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50100WOA Oasis™ Retarder 
  

  
  

Ulotka informacyjna 
 

 

 

 
 

 
 

Wilflex Oasis Retarder to dodatek opracowany aby 
przedłuŜyć Ŝywotność farb Oasis na siatce. 
 

 
  

     INFORMACJE  
• Pozwala na zwiększenie czasu przebywania farb Oasis na siatce bez zasychania. 
 
 
 

  ZGODNOŚĆ 
• Zgodna z CPSIA [Consumer Product Safety Improvement Act] 2008, Sekcja 101, 

Zawartość Ołowiu w Surowcach [<100 ppm ołowiu]; a takŜe 16CFR, Część 1303, 
Ołów w Farbie [<90 ppm ołowiu] oraz CPSIA 2008, Sekcja 108, Ftalany [<0,1% 
DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP] 

• Nie zawiera ftalanów ani PVC 
 
 

    WSKAZÓWKI TECHNICZNE 
• Zalecany dodatek do farb Oasis mieści się w zakresie 1-3% wagowo. Dodatek 

powyŜej 3% wagowo moŜe obniŜyć odporność nadruku na spieranie. 

• Patrz: ulotka odpowiedniej bazy Oasis. 
 
 
 

     OSTRZEśENIA 
• Sprawdza się w druku na większości podłoŜy takich jak 100% bawełna, mieszanki 

bawełna/poliester, jednak włókna o niskiej przyczepności powierzchni [np. 
polipropylen, jedwab, poliamid, wełna] wymagają dodatkowej ostroŜności w trakcie 
suszenia. NaleŜy przeprowadzić testy pod kątem utrwalenia koloru i odporności na 
spieranie przed rozpoczęciem produkcji. 

• NaleŜy przeprowadzić testy przed rozpoczęciem produkcji. Niewłaściwe wysuszenie 
farby moŜe powodować osłabienie odporności na spieranie, wewnętrznej 
przyczepności i trwałości. 

• Temperatura podczas Ŝelowania i suszenia powinna być zmierzona przez 
umieszczenie termometru bezpośrednio na powierzchni mokrej farby i weryfikowana 
w trakcie suszenia wydruku na określonym podłoŜu, na konkretnej maszynie. Wybór 
bazy odpowiedniej dla danego podłoŜa naleŜy do drukarza, jak równieŜ dopilnowanie 
aby ostateczny wydruk spełniał standardy i wymagania klienta. 

• Aby uniknąć interakcji farb na siatce, musi ona być czysta i wolna od "duchów" z 
poprzednich druków.  

• Nadmierna ilość dodatków moŜe niekorzystnie wpłynąć na właściwości farby. 

• NieuŜywane farby naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, 
zabezpieczone przed dopływem powietrza. 

• ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM FARB OASIS 
• Nie dodawać ani nie mieszać farb, dodatków lub baz innych niŜ Oasis. 
• Wszystkie wiaderka, szpachelki i aparatura do mieszania powinna być prawidłowo 

czyszczone i wolna od farb zawierających ftalany. Wszystkie rakle, przedrakle i 
siatki naleŜy dokładnie umyć, aby usunąć ślady farb zawierających ftalany oraz 
PVC. NaleŜy stosować bezftalanowe emulsje i klej do palet. 

• Jakakolwiek aplikacja nieopisana w tej ulotce powinna zostać przetestowana lub 
skonsultowana z Departamentem Technicznym Wilflex jeszcze przed 
drukowaniem. (Techserviceswilflex@polyone.com) 

 
 

 
 

  

Parametry druku 
 

 
Krycie 

Odporność na migrację 
Gładkość powierzchni 

Podsuszanie 
Połysk 

Łatwość druku 

 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
 

 

 
PodłoŜe 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 

 
Siatka 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 
Rakiel 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 

 
Matryca 
[wodoodporna] 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 

 
Suszenie 
Temp. Ŝelowania:  
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
Temp. suszenia:  
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 

 

 
Pigmenty 
WPC: nie dotyczy 
 

 

 
Dodatki  
Dodawać do farb Oasis w 
ilości 1-3% wagowo. 
 

 

 

 
Przechowywanie 
Temp. 37-104° F (3-40°C) 
ZuŜyć w ciągu roku.  
Zabezpieczyć produkt przed 
ekstremalnie wysokimi lub 
niskimi temperaturami. 
Przechowywać  
w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach. 

 

 

 
 
Czyszczenie 
Ciepła woda z mydłem,  
lekki nacisk 
 

 

 

 
Bezpieczeństwo 
Karty Bezpieczeństwa 
Materiałowego dostępne            
na Ŝyczenie 
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50200WOA Oasis™ Softener 
  

  
  

Ulotka informacyjna 
 

 

 

 
 
 
 

Wilflex Oasis Softener to dodatek opracowany 
aby poprawić i jeszcze bardziej zmiękczyć w dotyku 
nadruk farbami Oasis. 
 

 
  

     INFORMACJE  
• Zwiększa miękkość w dotyku wydruku farbami Oasis. 

• Poprawia odporność na ścieranie na sucho, nie pogarszając odporności na ścieranie 
na mokro. 

 

 
 

  ZGODNOŚĆ 
• Zgodna z CPSIA [Consumer Product Safety Improvement Act] 2008, Sekcja 101, 

Zawartość Ołowiu w Surowcach [<100 ppm ołowiu]; a takŜe 16CFR, Część 1303, 
Ołów w Farbie [<90 ppm ołowiu] oraz CPSIA 2008, Sekcja 108, Ftalany [<0,1% 
DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP] 

• Nie zawiera ftalanów ani PVC 

 
 

    WSKAZÓWKI TECHNICZNE 
• Zalecany dodatek do farb Oasis mieści się w zakresie 0,5-3% wagowo.  

• Patrz: ulotka odpowiedniej bazy Oasis. 
 
 
 

     OSTRZEśENIA 
• Sprawdza się w druku na większości podłoŜy takich jak 100% bawełna, mieszanki 

bawełna/poliester, jednak włókna o niskiej przyczepności powierzchni [np. 
polipropylen, jedwab, poliamid, wełna] wymagają dodatkowej ostroŜności w trakcie 
suszenia. NaleŜy przeprowadzić testy pod kątem utrwalenia koloru i odporności na 
spieranie przed rozpoczęciem produkcji. 

• NaleŜy przeprowadzić testy przed rozpoczęciem produkcji. Niewłaściwe wysuszenie 
farby moŜe powodować osłabienie odporności na spieranie, wewnętrznej 
przyczepności i trwałości. 

• Temperatura podczas Ŝelowania i suszenia powinna być zmierzona przez 
umieszczenie termometru bezpośrednio na powierzchni mokrej farby i weryfikowana 
w trakcie suszenia wydruku na określonym podłoŜu, na konkretnej maszynie. Wybór 
bazy odpowiedniej dla danego podłoŜa naleŜy do drukarza, jak równieŜ dopilnowanie 
aby ostateczny wydruk spełniał standardy i wymagania klienta. 

• Aby uniknąć interakcji farb na siatce, musi ona być czysta i wolna od "duchów" z 
poprzednich druków.  

• Nadmierna ilość dodatków moŜe niekorzystnie wpłynąć na właściwości farby. 

• NieuŜywane farby naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, 
zabezpieczone przed dopływem powietrza. 

• ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM FARB OASIS 
• Nie dodawać ani nie mieszać farb, dodatków lub baz innych niŜ Oasis. 
• Wszystkie wiaderka, szpachelki i aparatura do mieszania powinna być prawidłowo 

czyszczone i wolna od farb zawierających ftalany. Wszystkie rakle, przedrakle i 
siatki naleŜy dokładnie umyć, aby usunąć ślady farb zawierających ftalany oraz 
PVC. NaleŜy stosować bezftalanowe emulsje i klej do palet. 

• Jakakolwiek aplikacja nieopisana w tej ulotce powinna zostać przetestowana lub 
skonsultowana z Departamentem Technicznym Wilflex jeszcze przed 
drukowaniem. (Techserviceswilflex@polyone.com) 

 

 
 

 
  

Parametry druku 
 

 
Krycie 

Odporność na migrację 
Gładkość powierzchni 

Podsuszanie 
Połysk 

Łatwość druku 

 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
 

 

 

PodłoŜe 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 

 
Siatka 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 
 

 

 
Rakiel 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 

 
Matryca 
[wodoodporna] 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 

 
Suszenie 
Temp. Ŝelowania:  
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
Temp. suszenia:  
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis.  
 

 

 
Pigmenty 
WPC: nie dotyczy 

 

 

 
Dodatki  
Dodawać do farb Oasis w 
ilości 0,5-3% wagowo.  
 

 

 

 
Przechowywanie 
Temp. 37-104° F (3-40°C) 
ZuŜyć w ciągu roku.  
Zabezpieczyć produkt przed 
ekstremalnie wysokimi lub 
niskimi temperaturami. 
Przechowywać  
w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach. 

 

 

 
 
Czyszczenie 
Ciepła woda z mydłem,  
lekki nacisk 
 

 

 

 
Bezpieczeństwo 
Karty Bezpieczeństwa 
Materiałowego dostępne            
na Ŝyczenie 
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50400WOA Oasis™ Thickener 
  

  
  

Ulotka informacyjna 
 

 

 

 
 
 
 

Wilflex Oasis Thickener to dodatek opracowany 
do stosowania z farbami Oasis, poprawiający właściwości 
przepływu. 
 

 
  

     INFORMACJE  
• Zagęszcza farby Oasis. 

• MoŜna go stosować w celu zapobiegania penetracji tkaniny przez farbę, aby uzyskać 
powierzchnię o gładkiej fakturze. 

• MoŜna go stosować aby ograniczyć rozlewanie się punktu i poprawić dokładność 
odwzorowania. 

 
 
 

  ZGODNOŚĆ 
• Zgodna z CPSIA [Consumer Product Safety Improvement Act] 2008, Sekcja 101, 

Zawartość Ołowiu w Surowcach [<100 ppm ołowiu]; a takŜe 16CFR, Część 1303, 
Ołów w Farbie [<90 ppm ołowiu] oraz CPSIA 2008, Sekcja 108, Ftalany [<0,1% 
DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP] 

• Nie zawiera ftalanów ani PVC 
 
 

    WSKAZÓWKI TECHNICZNE 
• Zalecany dodatek do farb Oasis mieści się w zakresie 0,1-1% wagowo.  

• Mieszać energicznie przez 2 minuty aby doprowadzić do całkowitego rozproszenia. 

• Po wymieszaniu odstawić na 10 minut, Ŝeby farba zgęstniała. 

• Patrz: ulotka odpowiedniej bazy Oasis. 
 
 
 

     OSTRZEśENIA 
• Sprawdza się w druku na większości podłoŜy takich jak 100% bawełna, mieszanki 

bawełna/poliester, jednak włókna o niskiej przyczepności powierzchni [np. 
polipropylen, jedwab, poliamid, wełna] wymagają dodatkowej ostroŜności w trakcie 
suszenia. NaleŜy przeprowadzić testy pod kątem utrwalenia koloru i odporności na 
spieranie przed rozpoczęciem produkcji. 

• NaleŜy przeprowadzić testy przed rozpoczęciem produkcji. Niewłaściwe wysuszenie 
farby moŜe powodować osłabienie odporności na spieranie, wewnętrznej 
przyczepności i trwałości. 

• Temperatura podczas Ŝelowania i suszenia powinna być zmierzona przez 
umieszczenie termometru bezpośrednio na powierzchni mokrej farby i weryfikowana 
w trakcie suszenia wydruku na określonym podłoŜu, na konkretnej maszynie. Wybór 
bazy odpowiedniej dla danego podłoŜa naleŜy do drukarza, jak równieŜ dopilnowanie 
aby ostateczny wydruk spełniał standardy i wymagania klienta. 

• Aby uniknąć interakcji farb na siatce, musi ona być czysta i wolna od "duchów" z 
poprzednich druków.  

• Nadmierna ilość dodatków moŜe niekorzystnie wpłynąć na właściwości farby. 

• NieuŜywane farby naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, 
zabezpieczone przed dopływem powietrza. 

• ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM FARB OASIS 
• Nie dodawać ani nie mieszać farb, dodatków lub baz innych niŜ Oasis. 
• Wszystkie wiaderka, szpachelki i aparatura do mieszania powinna być prawidłowo 

czyszczone i wolna od farb zawierających ftalany. Wszystkie rakle, przedrakle i 
siatki naleŜy dokładnie umyć, aby usunąć ślady farb zawierających ftalany oraz 
PVC. NaleŜy stosować bezftalanowe emulsje i klej do palet. 

• Jakakolwiek aplikacja nieopisana w tej ulotce powinna zostać przetestowana lub 
skonsultowana z Departamentem Technicznym Wilflex jeszcze przed 
drukowaniem. (Techserviceswilflex@polyone.com) 

  

Parametry druku 
 

 
Krycie 

Odporność na migrację 
Gładkość powierzchni 

Podsuszanie 
Połysk 

Łatwość druku 

 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
 

 

 

PodłoŜe 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 

 
, 

Siatka 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 
Rakiel 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 

 
 

Matryca 
[wodoodporna] 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 

 
Suszenie 
Temp. Ŝelowania:  
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
Temp. suszenia:  
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis.  

 

 
Pigmenty 
WPC: nie dotyczy 
 

 

 
Dodatki  
Dodawać do farb Oasis w 
ilości 0,1-1% wagowo.  
 

 

 

 
Przechowywanie 
Temp. 37-104° F (3-40°C) 
ZuŜyć w ciągu roku.  
Zabezpieczyć produkt przed 
ekstremalnie wysokimi lub 
niskimi temperaturami. 
Przechowywać  
w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach. 

 

 

 

 
Czyszczenie 
Ciepła woda z mydłem,  
lekki nacisk 
 

 

 

 
Bezpieczeństwo 
Karty Bezpieczeństwa 
Materiałowego dostępne            
na Ŝyczenie 
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5060WOA Oasis™ Saturate 
  

  
  

Ulotka informacyjna 
 

 

 

 
 
 
 

Wilflex Oasis Saturate to środek zwilŜający, opraco-
wany do stosowania z farbami Oasis w aplikacjach 
wymagających penetracji tkaniny. 
 

 
  

     INFORMACJE  
• Zwiększa penetrację tkaniny przez farbę. 

• Przy cienkich tkaninach, pozwala na penetrację, umoŜliwiając jednoczesny druk po 
obu stronach tkaniny. 

• Sprawdza się przy druku ręczników. 
 

 
 

  ZGODNOŚĆ 
• Zgodna z CPSIA [Consumer Product Safety Improvement Act] 2008, Sekcja 101, 

Zawartość Ołowiu w Surowcach [<100 ppm ołowiu]; a takŜe 16CFR, Część 1303, 
Ołów w Farbie [<90 ppm ołowiu] oraz CPSIA 2008, Sekcja 108, Ftalany [<0,1% 
DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP] 

• Nie zawiera ftalanów ani PVC 
 
 

    WSKAZÓWKI TECHNICZNE 
• Zalecany dodatek do farb Oasis mieści się w zakresie 0,1-1% wagowo.  

• Patrz: ulotka odpowiedniej bazy Oasis. 
 
 
 

     OSTRZEśENIA 
• Sprawdza się w druku na większości podłoŜy takich jak 100% bawełna, mieszanki 

bawełna/poliester, jednak włókna o niskiej przyczepności powierzchni [np. 
polipropylen, jedwab, poliamid, wełna] wymagają dodatkowej ostroŜności w trakcie 
suszenia. NaleŜy przeprowadzić testy pod kątem utrwalenia koloru i odporności na 
spieranie przed rozpoczęciem produkcji. 

• NaleŜy przeprowadzić testy przed rozpoczęciem produkcji. Niewłaściwe wysuszenie 
farby moŜe powodować osłabienie odporności na spieranie, wewnętrznej 
przyczepności i trwałości. 

• Temperatura podczas Ŝelowania i suszenia powinna być zmierzona przez 
umieszczenie termometru bezpośrednio na powierzchni mokrej farby i weryfikowana 
w trakcie suszenia wydruku na określonym podłoŜu, na konkretnej maszynie. Wybór 
bazy odpowiedniej dla danego podłoŜa naleŜy do drukarza, jak równieŜ dopilnowanie 
aby ostateczny wydruk spełniał standardy i wymagania klienta. 

• Aby uniknąć interakcji farb na siatce, musi ona być czysta i wolna od "duchów" z 
poprzednich druków.  

• Nadmierna ilość dodatków moŜe niekorzystnie wpłynąć na właściwości farby. 

• NieuŜywane farby naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, 
zabezpieczone przed dopływem powietrza. 

• ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM FARB OASIS 
• Nie dodawać ani nie mieszać farb, dodatków lub baz innych niŜ Oasis. 
• Wszystkie wiaderka, szpachelki i aparatura do mieszania powinna być prawidłowo 

czyszczone i wolna od farb zawierających ftalany. Wszystkie rakle, przedrakle i 
siatki naleŜy dokładnie umyć, aby usunąć ślady farb zawierających ftalany oraz 
PVC. NaleŜy stosować bezftalanowe emulsje i klej do palet. 

• Jakakolwiek aplikacja nieopisana w tej ulotce powinna zostać przetestowana lub 
skonsultowana z Departamentem Technicznym Wilflex jeszcze przed 
drukowaniem. (Techserviceswilflex@polyone.com) 

 

 
 

 
  

Parametry druku 
 

 
Krycie 

Odporność na migrację 
Gładkość powierzchni 

Podsuszanie 
Połysk 

Łatwość druku 

 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
 

 

 
PodłoŜe 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 

 
Siatka 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 
Rakiel 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 

 
Matryca 
[wodoodporna] 
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 

 
Suszenie 
Temp. Ŝelowania:  
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
Temp. suszenia:  
Patrz: ulotka odpowiedniej 
bazy Oasis. 
 

 

 
Pigmenty 
WPC: nie dotyczy 
 

 

 
Dodatki  
Dodawać do farb Oasis w 
ilości 0,1-1% wagowo.  
 

 

 

 
Przechowywanie 
Temp. 37-104° F (3-40°C) 
ZuŜyć w ciągu roku.  
Zabezpieczyć produkt przed 
ekstremalnie wysokimi lub 
niskimi temperaturami. 
Przechowywać  
w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach. 

 

 

 

 
Czyszczenie 
Ciepła woda z mydłem,  
lekki nacisk 
 

 

 

 
Bezpieczeństwo 
Karty Bezpieczeństwa 
Materiałowego dostępne            
na Ŝyczenie 
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10000WDB Oasis™ Discharge Base 

+ 20000WDA Oasis™ Discharge Activator 
 

 
 

  

Ulotka informacyjna 
 

 

 

 

 

Wilflex Oasis Discharge Base to neutralne spoiwo na bazie 
wodnej, aktywowane przy pomocy Oasis Discharge Activatora. Farby 
z serii Oasis Discharge moŜna stosować na ulegających wywabowi 
tkaninach bawełnianych, aby uzyskać doskonałe rezultaty druku, o 
wyrazistych kolorach i niezwykłej miękkości w dotyku. 

  

     INFORMACJE  
• Supermiękkie wykończenie oraz doskonała trwałość nadruku i koloru.  

• Skutecznie wywabia barwnik tkaniny i umoŜliwia uzyskanie jaskrawych kolorów. 

• Połączenie z farbami Oasis Hydrate pozwala osiągnąć miękkie nadruki o wyrazistych trwałych kolorach. 

• Uzupełnienie systemu kolorów opartych na pigmentach WPC. 

• Farba o niskiej lepkości, łatwy druk na maszynach manualnych i automatycznych. 
 

  ZGODNOŚĆ 
• Zgodna z CPSIA [Consumer Product Safety Improvement Act] 2008, Sekcja 101, Zawartość Ołowiu w Surowcach 

[<100 ppm ołowiu]; a takŜe 16CFR, Część 1303, Ołów w Farbie [<90 ppm ołowiu] oraz CPSIA 2008, Sekcja 108, 
Ftalany [<0,1% DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP] 

• Nie zawiera ftalanów ani PVC 
 

    WSKAZÓWKI TECHNICZNE 
• Do druku duŜych powierzchni, nie zawierających drobnych detali, zalecana jest siatka 110-160 n/cal           

[43-62 n/cm]. Do druków zawierających detale zaleca się siatkę o gęstości 180-230 n/cal [77-91 n/cm].  

• Aby uzyskać bardziej miękki nadruk, drukować z minimalnym off-contactem. 

• Stosować w druku na mokro. 

• Dobrze wymieszać z pigmentami Oasis, dodanymi w ilości do 8% wagowo, przed dodaniem proszku 
20000WDA Discharge Activator. 

• Całkowicie rozpuścić proszek aktywujący w bazie, stale mieszając. Odstawić na 10-15 minut przed uŜyciem. 
Aby uniknąć zepsucia aktywowanej bazy, mieszać tylko takie ilości które moŜna zuŜyć w ciągu 4 godzin. 

• Jeśli konieczne jest podsuszanie, efekt wywabu nie będzie w pełni widoczny dopóki farba nie zostanie 
całkowicie wysuszona.  

• DłuŜszy czas suszenia w tunelu pozwoli odiągnąć leposzy efekt wywabu. 

• Na czas przerwy w druku, naleŜy pozostawić przedrakiel na niezaciągniętym sicie. Aby uniknąć zasychania  
na siatce, podczas przerw dłuŜszych niŜ kilka minut, naleŜy nakryć ją wilgotnym ręcznikiem. Unikać 
pozostawiania farby na sicie na dłuŜszy czas, np. na noc. 

 

     OSTRZEśENIA 
• UwaŜnie przeczytać kartę charakterystyki MSDS przed mieszaniem wszystkich farb wywabowych.  

• Ubrania na których zastosowano farbę aktywowaną przy pomocy ZFS [Hydrosulfoksylanu Formaldehydu 
Cynkowego] powinny być wyprane przed zapakowaniem, bądź oznaczone stosownymi etykietami, 
ostrzegającymi nabywcę o obecności formaldehydu w odzieŜy. 

• Nadmierny ilość dodatków lub pigmentu moŜe niekorzystnie wpłynąć na właściwości farby. 

• Matryce muszą być przygotowane z uŜyciem emulsji wodoodpornej aby uniknąć uszkodzenia podczas druku. 
Do niektórych emulsji konieczne jest zastosowanie utwardzacza. 

• Aby uniknąć interakcji farb na siatce, musi ona być czysta i wolna od "duchów" z poprzednich druków.  

• Zalecana temperatura suszenia to 350°F [177°C] przez 1 pełną minutę. Generalnie, wymaga to ustawienia 
na piecu temp. 177°C przez co najmniej 2,5 minuty. Temperaturę naleŜy sprawdzać na powierzchni farby.  

• Zastosowanie urządzeń podsuszających na podczerwień moŜe skrócić czas suszenia. NaleŜy zwrócić uwagę 
na wydajność i moc poszczególnych urządzeń. 

• Unikać druku na tkaninach syntetycznych, które są podatne na migrację. 

• Sprawdza się w druku na większości podłoŜy takich jak 100% bawełna, mieszanki bawełna/poliester, jednak 
włókna o niskiej przyczepności powierzchni [np. polipropylen, jedwab, poliamid, wełna] wymagają 
dodatkowej ostroŜności w trakcie suszenia. NaleŜy przeprowadzić testy pod kątem utrwalenia koloru i 
odporności na spieranie przed rozpoczęciem produkcji. 

• NaleŜy przeprowadzić testy przed rozpoczęciem produkcji. Niewłaściwe wysuszenie farby moŜe powodować 
osłabienie odporności na spieranie, wewnętrznej przyczepności i trwałości. 

• Temperatura podczas Ŝelowania i suszenia powinna być zmierzona przez umieszczenie termometru 
bezpośrednio na powierzchni mokrej farby i weryfikowana w trakcie suszenia wydruku na określonym 
podłoŜu, na konkretnej maszynie. Wybór bazy odpowiedniej dla danego podłoŜa naleŜy do drukarza, jak 
równieŜ dopilnowanie aby ostateczny wydruk spełniał standardy i wymagania klienta. 

• NieuŜywane farby naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, zabezpieczone przed 
dopływem powietrza. 

• ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM FARB OASIS 

• Nie dodawać ani nie mieszać farb, dodatków lub baz innych niŜ Oasis. 

• Wszystkie wiaderka, szpachelki i aparatura do mieszania powinna być prawidłowo czyszczone i wolna od farb 
zawierających ftalany. Wszystkie rakle, przedrakle i siatki naleŜy dokładnie umyć, aby usunąć ślady farb 
zawierających ftalany oraz PVC. NaleŜy stosować bezftalanowe emulsje i klej do palet. 

• Jakakolwiek aplikacja nieopisana w tej ulotce powinna zostać przetestowana lub skonsultowana z 
Departamentem Technicznym Wilflex jeszcze przed drukowaniem. (Techserviceswilflex@polyone.com) 

  

Parametry druku 
 

 

Krycie 
Odporność na migrację 

Gładkość powierzchni 
Podsuszanie 

Połysk 
Łatwość druku 

 

N/A 
N/A 
8 
9 
2 
9 

 

 

PodłoŜe 
100% bawełna podatna na 
wywabianie barwnika 
 

 

 

Siatka 
Gęstość: 110-230 n/cal  

(43-91 n/cm) 
NapręŜenie:  
zaleca się 25-35 N/cm2 

 

 
Rakiel 
Twardość: 60-70, 60/90/60 
Krawędź gumy: ostra, 
prostokątna 
Przesuw: miękki, duŜa 
prędkość 
Kąt: lekki [<10°] 
 

 

 

Matryca 
[wodoodporna] 
Emulsja: 2/2  
Film kapilarny/HD: nie 
zalecane 
Off Contact: minimalny 
 

 

 

Suszenie 
Temp. Ŝelowania:  
180-200°F [82-93°C] 
Temp. suszenia:  
2,5 min, 350°F (177°C)  
 

 

 

Pigmenty 
WPC: max. 8% wagowo 
 
 

 

 

Dodatki  
Oasis Discharge Activator: 
6% max. 
*Ilości dodatków podane są w % 
wagowo. 
 

 

 

Przechowywanie 
Temp. 37-104° F (3-40°C) 
ZuŜyć w ciągu roku.  
Zabezpieczyć produkt przed 
ekstremalnie wysokimi lub 
niskimi temperaturami. 
Przechowywać  
w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach. 

 

 
Czyszczenie 
Ciepła woda z mydłem,  
lekki nacisk 
*UwaŜnie przeczytać MSDS aby 
prawidłowo zutylizować 
aktywowany produkt. 
 

 

 

Bezpieczeństwo 
Karty Bezpieczeństwa 
Materiałowego dostępne            
na Ŝyczenie 
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11500WDW Oasis™Discharge Blending White 
   

 

 

Ulotka informacyjna 
 

 

 

 

 

Wilflex Oasis Discharge Blending White to wywabowa 
"półprzejrzysta" biel na bazie wodnej, aktywowana przy pomocy Oasis 
Discharge Activatora. Oasis Discharge Blending White jest półkryjąca i 
moŜna ją stosować z pigmentami wodnymi, aby uzyskać pastelowe 
kolory i półprzezroczyste aplikacje o wyjątkowej miękkości. 

  

     INFORMACJE  
• Supermiękkie wykończenie oraz doskonała trwałość nadruku i koloru.  
• MoŜna ją stosować do stworzenia jasnych, pastelowych kolorów. 
• Dodatek farb Oasis Hydrate pozwoli na uzyskanie miękkich wydruków o Ŝywych trwałych kolorach. 
• Uzupełnienie systemu kolorów opartych na pigmentach WPC. 
• Farba o niskiej lepkości, łatwy druk na maszynach manualnych i automatycznych. 
 

  ZGODNOŚĆ 
• Zgodna z CPSIA [Consumer Product Safety Improvement Act] 2008, Sekcja 101, Zawartość Ołowiu w Surowcach [<100 

ppm ołowiu]; a takŜe 16CFR, Część 1303, Ołów w Farbie [<90 ppm ołowiu] oraz CPSIA 2008, Sekcja 108, Ftalany 
[<0,1% DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP] 

• Nie zawiera ftalanów ani PVC 
 

    WSKAZÓWKI TECHNICZNE 
• Do druku duŜych powierzchni, nie zawierających drobnych detali, zalecana jest siatka 86-160 n/cal     

[34-62 n/cm]. Do druków zawierających detale zaleca się siatkę o gęstości 180-230 n/cal [77-91 n/cm].  
• Maksymalne krycie moŜna uzyskać przy druku jasnych kolorów lub bieli. 
• Dobrze wymieszać z pigmentami Oasis, dodanymi w ilości do 8% wagowo, przed dodaniem proszku 

20000WDA Discharge Activator. 
• Wymieszać proszek Discharge Activator [do 6% wagowo] z produktami z serii Discharge w celu uzyskania 

gotowej farby wywabowej. 
• Całkowicie rozpuścić proszek aktywujący w bazie, stale mieszając. Odstawić na 10-15 minut przed uŜy-

ciem. Aby uniknąć zepsucia aktywowanej bazy, mieszać tylko takie ilości które moŜna zuŜyć w ciągu 4h. 
• Jeśli konieczne jest podsuszanie, efekt wywabu nie będzie w pełni widoczny dopóki farba nie zostanie 

całkowicie wysuszona.  
• DłuŜszy czas suszenia w tunelu pozwoli osiągnąć lepszy efekt wywabu. 
• Na czas przerwy w druku, naleŜy pozostawić przedrakiel na niezaciągniętym sicie. Aby uniknąć 

zasychania na siatce, podczas przerw dłuŜszych niŜ kilka minut, naleŜy nakryć ją wilgotnym ręcznikiem. 
Unikać pozostawiania farby na sicie na dłuŜszy czas, np. na noc. 

 

     OSTRZEśENIA 
• UwaŜnie przeczytać kartę charakterystyki MSDS przed mieszaniem wszystkich farb wywabowych.  

• Ubrania na których zastosowano farbę aktywowaną przy pomocy ZFS [Hydrosulfoksylanu Formaldehydu 
Cynkowego] powinny być wyprane przed zapakowaniem, bądź oznaczone stosownymi etykietami, 
ostrzegającymi nabywcę o obecności formaldehydu w odzieŜy. 

• Nadmierna ilość dodatków lub pigmentu moŜe niekorzystnie wpłynąć na właściwości farby. 

• Matryce muszą być przygotowane z uŜyciem emulsji wodoodpornej aby uniknąć uszkodzenia podczas druku. Do 
niektórych emulsji konieczne jest zastosowanie utwardzacza. 

• Aby uniknąć interakcji farb na siatce, musi ona być czysta i wolna od "duchów" z poprzednich druków.  

• Zalecana temperatura suszenia to 350°F [177°C] przez 1 pełną minutę. Generalnie, wymaga to ustawienia na 
piecu temp. 177°C przez co najmniej 2,5 minuty. Temperaturę naleŜy sprawdzać na powierzchni farby.  

• Zastosowanie urządzeń podsuszających na podczerwień moŜe skrócić czas suszenia. NaleŜy zwrócić uwagę na 
wydajność i moc poszczególnych urządzeń. 

• Unikać druku na tkaninach syntetycznych, które są podatne na migrację. 

• Przed rozpoczęciem produkcji, przetestowac tkaniny pod kątem reakcji na wyabianie oraz odporności na 
spieranie, uwzględniając róŜne numery partii i róŜne kolory tkanin. Niektóre barwniki mogą być niepodatne na 
wywabianie, mogą wystapić równieŜ róŜnice pomiędzy poszczególnymi partiami. NaleŜy skontaktować się z 
dostawcą odzieŜy w sprawie zaleceń dotyczących tkanin które ulegają wywabowi ze stałymi efektami. 

• NaleŜy przeprowadzić testy przed rozpoczęciem produkcji. Niewłaściwe wysuszenie farby moŜe powodować 
osłabienie odporności na spieranie, wewnętrznej przyczepności i trwałości. 

• Temperatura podczas Ŝelowania i suszenia powinna być zmierzona przez umieszczenie termometru bezpośrednio 
na powierzchni mokrej farby i weryfikowana w trakcie suszenia wydruku na określonym podłoŜu, na konkretnej 
maszynie. Wybór bazy odpowiedniej dla danego podłoŜa naleŜy do drukarza, jak równieŜ dopilnowanie aby 
ostateczny wydruk spełniał standardy i wymagania klienta. 

• NieuŜywane farby naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, zabezpieczone przed dopływem 
powietrza. 

• ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM FARB OASIS 

• Nie dodawać ani nie mieszać farb, dodatków lub baz innych niŜ Oasis. 

• Wszystkie wiaderka, szpachelki i aparatura do mieszania powinna być prawidłowo czyszczone i wolna od farb 
zawierających ftalany. Wszystkie rakle, przedrakle i siatki naleŜy dokładnie umyć, aby usunąć ślady farb 
zawierających ftalany oraz PVC. NaleŜy stosować bezftalanowe emulsje i klej do palet. 

• Jakakolwiek aplikacja nieopisana w tej ulotce powinna zostać przetestowana lub skonsultowana z Departamentem 
Technicznym Wilflex jeszcze przed drukowaniem. (Techserviceswilflex@polyone.com) 

  

Parametry druku 
 

 
Krycie 

Odporność na migrację 
Gładkość powierzchni 

Podsuszanie 
Połysk 

Łatwość druku 

 
5 
N/A 
8 
9 
2 
9 

 

 
PodłoŜe 
100% bawełna podatna na 
wywabianie barwnika 
 

 

 

Siatka 
Gęstość: 86-230 n/cal  

(34-91 n/cm) 
NapręŜenie:  
zaleca się 25-35 N/cm2 

 

 
Rakiel 
Twardość: 60-70, 60/90/60 
Krawędź gumy: ostra, 
prostokątna 
Przesuw: miękki, średnio-
szybka prędkość 
Kąt: mały [<10°] 
 

 

 

Matryca 
[wodoodporna] 
Emulsja: 2/2  
Film kapilarny/HD: nie 
zalecane 
Off Contact: minimalny 
 

 

 

Suszenie 
Temp. Ŝelowania:  
180-200°F [82-93°C] 
Temp. suszenia:  
2,5 min, 350°F (177°C)  
 

 

 

Pigmenty 
WPC: max. 8% wagowo 
 
 

 

 

Dodatki  
Oasis Discharge Activator: 
6% max. 
*Ilości dodatków podane są w % 
wagowo. 
 

 

 

Przechowywanie 
Temp. 37-104° F (3-40°C) 
ZuŜyć w ciągu roku.  
Zabezpieczyć produkt przed 
ekstremalnie wysokimi lub 
niskimi temperaturami. 
Przechowywać  
w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach. 

 

 
Czyszczenie 
Ciepła woda z mydłem,  
lekki nacisk 
*UwaŜnie przeczytać MSDS aby 
prawidłowo zutylizować 
aktywowany produkt. 
 

 

 

Bezpieczeństwo 
Karty Bezpieczeństwa 
Materiałowego dostępne            
na Ŝyczenie 
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    11000WDW Oasis™Discharge Super White 
   

  

Ulotka informacyjna 
 

 

 

 

 

Wilflex Oasis Discharge Super White to wywabowa 
"kryjąca biel" na bazie wodnej, aktywowana przy pomocy Oasis 
Discharge Activatora. Oasis Discharge Super White moŜna stosować 
samodzielnie, jako kryjący podkład, lub biel rozświetlającą, która 
zapewnia doskonałe rezultaty druku, Ŝywe kolory i wyjątkową 
miękkość druku. 

  

     INFORMACJE  
• Supermiękkie wykończenie oraz doskonała trwałość nadruku i koloru.  
• Doskonałe krycie i jaskrawa biel 
• MoŜna ją stosować jako biel wykańczającą w grafikach wektorowych o duŜej powierzchni 
• MoŜna ją stosować z farbami Oasis Hydrate, aby uzyskać miękkie wydruki i Ŝywe, trwałe kolory. 
• Uzupełnienie systemu kolorów opartych na pigmentach WPC. 
• Farba o niskiej lepkości, łatwy druk na maszynach manualnych i automatycznych. 
 

  ZGODNOŚĆ 
• Zgodna z CPSIA [Consumer Product Safety Improvement Act] 2008, Sekcja 101, Zawartość Ołowiu w Surowcach [<100 

ppm ołowiu]; a takŜe 16CFR, Część 1303, Ołów w Farbie [<90 ppm ołowiu] oraz CPSIA 2008, Sekcja 108, Ftalany 
[<0,1% DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP] 

• Nie zawiera ftalanów ani PVC 
 

    WSKAZÓWKI TECHNICZNE 
• Do druku duŜych powierzchni, nie zawierających drobnych detali, zalecana jest siatka 86-160 n/cal     

[34-62 n/cm]. Do druków zawierających detale zaleca się siatkę o gęstości 180-230 n/cal [77-91 n/cm].  
• Aby uzyskać maksymalne krycie, drukować odcienie bieli jako ostatnie. 
• Wymieszać proszek Discharge Activator [do 6% wagowo] z produktami z serii Discharge w celu uzyskania 

gotowej farby wywabowej. 
• Całkowicie rozpuścić proszek aktywujący w bazie, stale mieszając. Odstawić na 10-15 minut przed uŜy-

ciem. Aby uniknąć zepsucia aktywowanej bazy, mieszać tylko takie ilości które moŜna zuŜyć w ciągu 4h. 
• Jeśli konieczne jest podsuszanie, efekt wywabu nie będzie w pełni widoczny dopóki farba nie zostanie 

całkowicie wysuszona.  
• DłuŜszy czas suszenia w tunelu pozwoli osiągnąć lepszy efekt wywabu. 
• Na czas przerwy w druku, naleŜy pozostawić przedrakiel na niezaciągniętym sicie. Aby uniknąć 

zasychania na siatce, podczas przerw dłuŜszych niŜ kilka minut, naleŜy nakryć ją wilgotnym ręcznikiem. 
Unikać pozostawiania farby na sicie na dłuŜszy czas, np. na noc. 

 

     OSTRZEśENIA 
• UwaŜnie przeczytać kartę charakterystyki MSDS przed mieszaniem wszystkich farb wywabowych.  

• Ubrania na których zastosowano farbę aktywowaną przy pomocy ZFS [Hydrosulfoksylanu Formaldehydu 
Cynkowego] powinny być wyprane przed zapakowaniem, bądź oznaczone stosownymi etykietami, 
ostrzegającymi nabywcę o obecności formaldehydu w odzieŜy. 

• Nadmierna ilość dodatków lub pigmentu moŜe niekorzystnie wpłynąć na właściwości farby. 

• Matryce muszą być przygotowane z uŜyciem emulsji wodoodpornej aby uniknąć uszkodzenia podczas druku. Do 
niektórych emulsji konieczne jest zastosowanie utwardzacza. 

• Aby uniknąć interakcji farb na siatce, musi ona być czysta i wolna od "duchów" z poprzednich druków.  

• Zalecana temperatura suszenia to 350°F [177°C] przez 1 pełną minutę. Generalnie, wymaga to ustawienia na 
piecu temp. 177°C przez co najmniej 2,5 minuty. Temperaturę naleŜy sprawdzać na powierzchni farby.  

• Zastosowanie urządzeń podsuszających na podczerwień moŜe skrócić czas suszenia. NaleŜy zwrócić uwagę na 
wydajność i moc poszczególnych urządzeń. 

• Unikać druku na tkaninach syntetycznych, które są podatne na migrację. 

• Przed rozpoczęciem produkcji, przetestować tkaniny pod kątem reakcji na wywabianie oraz odporności na 
spieranie, uwzględniając róŜne numery partii i róŜne kolory tkanin. Niektóre barwniki mogą być niepodatne na 
wywabianie, mogą wystąpić równieŜ róŜnice pomiędzy poszczególnymi partiami. NaleŜy skontaktować się z 
dostawcą odzieŜy w sprawie zaleceń dotyczących tkanin które ulegają wywabowi ze stałymi efektami. 

• NaleŜy przeprowadzić testy przed rozpoczęciem produkcji. Niewłaściwe wysuszenie farby moŜe powodować 
osłabienie odporności na spieranie, wewnętrznej przyczepności i trwałości. 

• Temperatura podczas Ŝelowania i suszenia powinna być zmierzona przez umieszczenie termometru bezpośrednio 
na powierzchni mokrej farby i weryfikowana w trakcie suszenia wydruku na określonym podłoŜu, na konkretnej 
maszynie. Wybór bazy odpowiedniej dla danego podłoŜa naleŜy do drukarza, jak równieŜ dopilnowanie aby 
ostateczny wydruk spełniał standardy i wymagania klienta. 

• NieuŜywane farby naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, zabezpieczone przed dopływem 
powietrza. 

• ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM FARB OASIS 

• Nie dodawać ani nie mieszać farb, dodatków lub baz innych niŜ Oasis. 

• Wszystkie wiaderka, szpachelki i aparatura do mieszania powinna być prawidłowo czyszczone i wolna od farb 
zawierających ftalany. Wszystkie rakle, przedrakle i siatki naleŜy dokładnie umyć, aby usunąć ślady farb 
zawierających ftalany oraz PVC. NaleŜy stosować bezftalanowe emulsje i klej do palet. 

• Jakakolwiek aplikacja nieopisana w tej ulotce powinna zostać przetestowana lub skonsultowana z Departamentem 
Technicznym Wilflex jeszcze przed drukowaniem. (Techserviceswilflex@polyone.com) 

  

Parametry druku 
 

 
Krycie 

Odporność na migrację 
Gładkość powierzchni 

Podsuszanie 
Połysk 

Łatwość druku 

 
9 
N/A 
6 
9 
2 
9 

 

 
PodłoŜe 
100% bawełna podatna na 
wywabianie barwnika 
 

 

 

Siatka 
Gęstość: 86-230 n/cal  

(34-91 n/cm) 
NapręŜenie:  
zaleca się 25-35 N/cm2 

 

 
Rakiel 
Twardość: 60-70, 60/90/60 
Krawędź gumy: ostra, 
prostokątna 
Przesuw: miękki, średnio-
szybka prędkość 
Kąt: mały [<10°] 
 

 

 

Matryca 
[wodoodporna] 
Emulsja: 2/2  
Film kapilarny/HD: nie 
zalecane 
Off Contact: minimalny 
 

 

 

Suszenie 
Temp. Ŝelowania:  
180-200°F [82-93°C] 
Temp. suszenia:  
2,5 min, 350°F (177°C)  
 

 

 

Pigmenty 
WPC: nie zalecane 
 
 

 

 

Dodatki  
Oasis Discharge Activator: 
6% max. 
*Ilości dodatków podane są w % 
wagowo. 
 

 

 

Przechowywanie 
Temp. 37-104° F (3-40°C) 
ZuŜyć w ciągu roku.  
Zabezpieczyć produkt przed 
ekstremalnie wysokimi lub 
niskimi temperaturami. 
Przechowywać  
w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach. 

 

 
Czyszczenie 
Ciepła woda z mydłem,  
lekki nacisk 
*UwaŜnie przeczytać MSDS aby 
prawidłowo zutylizować 
aktywowany produkt. 
 

 

 

Bezpieczeństwo 
Karty Bezpieczeństwa 
Materiałowego dostępne            
na Ŝyczenie 
  

 
 


