
Produkty podstawowe

-Baza wodna   Clear 301C   (przeźroczysta)                                            

       Wodna , ekologiczna baza do pigmentowania przeznaczona do druku na białym materiale lub na
podkładzie White oraz do sporządzania bardzo ciemnych kolorów np. czerń, granat, fiolet itp. 
Doskonale miesza się z Bazą Mat oraz White (może być dodawana w celu rozrzedzenia tych baz).
Znikoma przyczepność folii metalicznej do farb sporządzonych z tej bazy. 

Bardzo miękki chwyt powierzchni zadrukowanej, druk raklami miękkimi 60/65 Shore, siatka 90 do 
120 oczek na cm2. 

   opakowania-wiadro- 18kg 

 -Baza wodna   Mat 301M      (matowa)   
     Wodna ,ekologiczna baza do pigmentowania przeznaczona do druku na białych i pastelowych 

(niezbyt ciemnych) materiałach lub na podkładzie White. Doskonale miesza się z Bazą Clear oraz 
White. Poprawia  krycie.

Miękki chwyt powierzchni zadrukowanej, druk raklami miękkimi 60/65 Shore, siatka 90 do 120 
oczek na cm2.                                                                                                

opakowania-wiadro- 18kg

 -Baza wodna   White 301W       (biała)
    Wodna, ekologiczna biała farba nadająca się na podkład , jako biel końcowa oraz jako baza do 

pigmentowania . Doskonale miesza się z Bazą Clear oraz Mat. Bardzo dobry stosunek krycia do 
miękkości druku. 

Miękki chwyt powierzchni zadrukowanej, druk raklami miękkimi 60/65 Shore, siatka 90 do 120 
oczek na cm2.                        

opakowania-wiadro- 20kg

-Baza wodna elastyczna   301 Stretch Clear     (  przeźroczysta)
Elastyczne miękki chwyt powierzchni zadrukowanej, druk raklami miękkimi 60/80 Shore, 

siatka 39 do 60 oczek na cm2. 

-Baza wodna elastyczna   301 Stretch White     (biała)
Elastyczne miękki chwyt powierzchni zadrukowanej, druk raklami miękkimi 60/80 Shore, 

siatka 39 do 60 oczek na cm2. Znakomite krycia.

 -Fixer N     (utrwalacz)   
Dodawany wagowo od 2% do 5%   

Poprawia właściwości prania – farby mieszane z fixerem mogą stać spokojnie 3-4 miesiące nie 
tracąc swoich właściwości.    Fixer jest całkowicie ekologiczny. 

opakowania-butelka- 1kg

-Pigmenty NEO
Seria Neo składa się z 13 kolorów dzięki tej gamie można tworzyć wszelkie kolory z wzornika 

Pantone Paper non- coated.
Pigmenty są całkowicie ekologiczne i spełnią wymogi, tak samo jak nasze bazy, 5-tego poziomu 

(najwyższej) skali bezpieczeństwa stosowanej przez firmę Adidas.
Raporty z laboratorium „INTERTEX”, uznanego na całym świecie, potwierdzają ich nieszkodliwość.



Pigmenty są w postaci płynnej, bardzo wydajne, jak wynika ze śladowych ilości używanych do 
systemu COLOR MACHING SYSTEM.

Nadruki oparte na tych produktach (oprócz wywabu) są dopuszczone do użytku dla dzieci i 
niemowląt.

      opakowania-butelka- 1kg
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