กาวอัดเซรามิค

DIAZOL PLUS CTX (CTX222)
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชนิดของกาวอัด
Two Pack/สีฟ้า
ชนิดของสารไวแสง
ผง
ของแข็งคงค้าง (%)
47 %
การผสมกาวอัดกับสารไวแสง
ผสมสารไวแสงผง กับน้ำสะอาดประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาตรขวด
ปิดฝาขวดให้สนิท
เขย่าจนสารไวแสงละลายหมด
เติมน้ำยาไวแสง ลงในกาวอัด CTX222 คนให้เข้ากัน
ควรทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชม. เพื่อให้ฟองอากาศในกาวอัดยุบตัว
การเตรียมผ้าสกรีน
ขจัดคราบไขมันบนผ้าสกรีนด้วย ครีมขัดผิวผ้าสกรีน Screenprep
SPR034 (สำหรับผ้าสกรีนใหม่)
ใช้น้ำยาล้างไขผ้า Degreaser Plus P-6419 ทำความสะอาดอีกครั้ง
การเคลือบกาวอัด
เคลือบกาวอัดด้านที่สัมผัสกับวัสดุพิมพ์ (Printside) 1 หรือ 2 ครั้ง
(wet on wet)*
เคลือบกาวอัดด้านที่สัมผัสกับยางปาด (Squeegee side) 1 หรือ 2 ครั้ง
(wet on wet) ควรเคลือบกาวอัดให้เรียบ และสม่ำเสมอ
หากต้ อ งการเคลื อ บกาวอั ด ให้ ห นาเป็ น พิ เ ศษ ทำได้ โ ดยเคลื อ บ
กาวอัดเพิ่มด้านที่สัมผัสกับยางปาด (Squeegee side) แต่ในการ
เคลือบซ้ำแต่ละครั้งนั้น ต้องรอให้กาวอัดที่เคลือบไว้ก่อนหน้านั้น
แห้งตัวเสียก่อน (wet on dry)
การทำให้แห้ง
อบที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 ํC โดยวางสกรีนด้านที่สัมผัสยางปาดขึ้น

ระยะเวลาในการถ่ายแสง
ผ้าสกรีน/ซม.

เวลาที่ใช้ในการถ่ายด้วยแสง

77-50 สีขาว

30-50 วินาที

61-64 สีขาว
48-70 สีขาว

35-55 วินาที
40-60 วินาที

* ใช้ไฟถ่ายเมทอล-ฮาไลด์ ขนาด 3000 วัตต์ ทีร่ ะยะห่าง 1 เมตร
การล้างลายภาพและการทำให้แห้ง
ฉีดน้ำเบาๆ ทั้ง 2 ด้านของสกรีน แล้วเพิ่มแรงฉีดน้ำขึ้น
ล้างลายภาพจนกระทั่งภาพปรากฏคมชัด
ควรจะทำสกรีนให้แห้งทันทีหลังจากล้างเก็บลายภาพเสร็จแล้ว
โดยใช้ลมอุ่นเป่า หรือตู้อบความร้อน ที่อุณหภูมิ 40 ํC อีกครั้ง
การตรวจสอบแม่พิมพ์
หากพบรอยรั่วให้นำกาวอัด CTX222 ที่ผสมน้ำยาไวแสงแล้ว
มาอุดรอยรั่ว
เป่าให้แห้ง แล้วถ่ายแสงตามเวลาที่เหมาะสม
การล้างกาวอัดทิ้ง
ใช้ผงล้างแม่พมิ พ์ Screenstrip Powder SST002 หรือ น้ำยาล้าง
แม่พิมพ์เข้มข้น Screenstrip Liquid SST004
โดยทาให้ทั่วทั้ง 2 ด้าน ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที
ฉีดน้ำเบาๆ ทั้ง 2 ด้านของสกรีน แล้วเพิ่มแรงฉีดน้ำขึ้น
จนกาวอัดหลุดลอกออกหมด
หมึกพิมพ์ที่เหมาะสม
หมึกพิมพ์เชื้อน้ำ
ข้อควรปฏิบัติ
ควรปฏิ บ ั ต ิ ง านในห้ อ งทำงานที ่ ต ิ ด หลอดไฟสี เ หลื อ ง และมี แ สง
อุลตร้าไวโอเลตต่ำ

* wet on wet หมายถึง การเคลือบกาวอัดบนผ้าสกรีน โดยไม่ปล่อยให้แห้งระหว่างครั้งของการเคลือบ

เอกสารแนะนำการใช้สนิ ค้า

กาวอัดเซรามิค DIAZOL PLUS CTX (CTX222)

คุณสมบัติเด่น
เหมาะสำหรับงานพิมพ์เซรามิค และงานพิมพ์ผ้า
แม่พิมพ์มีความคมชัด และสามารถเก็บรายละเอียดได้ดี
หากเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบแพทลี่ Patly จะช่วยเพิ่มความทนทานให้กับแม่พิมพ์ในการพิมพ์งานได้มากขึ้น

ขนาดบรรจุมาตรฐาน
กาวอัด : 1 กก. ใช้คกู่ บั ไวแสงรหัส A3.5
: 5 กก. ใช้คู่กับไวแสงรหัส B17.5

ความปลอดภัยและการใช้งาน
ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และ แว่นตา ขณะใช้งาน
ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา
ควรจัดเก็บกาวอัด และสารไวแสงในทีเ่ ย็น ทีม่ อี ณ
ุ หภูมไิ ม่ตำ่ กว่า 0 Cํ แต่ไม่เกิน 25 Cํ
กาวอัดที่ยังไม่ผสมสารไวแสง ปิดฝาภาชนะให้สนิทสามารถเก็บได้นาน 24 เดือน
สารไวแสง สามารถเก็บได้นาน 12 เดือน

มาตรฐานทีไ่ ด้รบั การรับรอง
CTX222 นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.

CTX222 2-1903
ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในเอกสารแนะนำการใช้สินค้าข้างต้นนี้รวมทั้งคำแนะนำทางด้านเทคนิควิธีที่ตัวแทนของ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด ให้มาไม่ว่าจะด้วยวาจาก็ดี หรือเป็นลายลักษณ์
อักษรก็ดี ล้วนแต่มีพื้นฐานมาจากความรู้ ความเข้าใจในปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งสิ้น และถือได้ว่าความรู้ดังกล่าว มีความถูกต้องแม่นยำแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้อง
แม่นยำของข้อมูลนั้นได้ ในทุกๆ กรณี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าสินค้าของทางบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในด้านใดบ้าง และเนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าวิธีการผลิตมีมากมายหลายวิธีด้วยกันประกอบกับ
วัสดุการพิมพ์และวัสดุประเภทอื่นๆ ต่างก็มีความหลากหลายมากมายด้วย ดังนั้นสินค้าของทางบริษัทฯ จึงนำมาทำการจำหน่ายโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ผู้ใช้จะต้องทำการทดสอบเองจนเกิดความพอใจเสียก่อน
ว่าสินค้าของทางบริษัทฯ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตนจนเป็นที่น่าพอใจโดยสมบูรณ์หรือไม่ก่อนนำไปใช้จริง และเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นทาง
บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าที่ล้าสมัย และขอให้ผู้ใช้สินค้าได้โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่แก้ไขเป็นปัจจุบันที่สุดของทางบริษัทเสมอ

