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APRESENTAÇÃO 
Tinta serigráfica de alto-brilho, cura por UV para aderência sobre 
PVC flexível. Possui alta pigmentação, baixo odor, excelente 
transferência em máquina e  boa estabilidade e boa resistência á 
abrasão, desenvolvida especialmente para impressão de serigrafia 
plana.  
 
APLICAÇÃO 
Tinta serigráfica de secagem por UV para impressão                                                         
sobre PVC Flexível.  
 
PROPRIEDADES 
o Boa aderência sobre PVC (necessário teste prévio) 
o Boa flexibilidade; 
o Alta velocidade de cura; 
o Alta resistência a Luz (Linha Standart) 
o Baixo odor; 
o Não contém: 

�  Solventes orgânicos; 
� Metais pesados; 

 
CARACTERÍSTICAS GENERICAS 
Aspecto:  
o Tintas para Cromia: tinta de media viscosidade com 

característica tixotropica. 
o Tintas para Traço e chapado: tinta de media viscosidade com 

fluidez. 
 
CUIDADOS BÁSICOS 
o Lâmpadas fracas, sujas ou desfocadas certamente causarão 

cura deficiente. 
o Contaminações de superfície e, ou, tratamentos deficientes 

podem causar falta de aderência. 
 
MANUSEIO 
Cuidado. Este produto contém monômeros e oligômeros acrílicos, 
portanto é irritante para a pele, olhos e mucosas. Manusear usando 
luvas de proteção e óculos de segurança em local bem ventilado. 
Caso haja contato com a pele lave com água e sabão evitando o 
uso de solventes. No caso de contato com os olhos lave com água 
em abundância por pelo menos 15 minutos e em seguida procure 
orientação médica levando consigo esta literatura e a FISPQ. 
ADITIVOS 
As tintas vêm prontas para uso, no entanto, caso seja necessário, a 

Imagraf possui uma linha completa de aditivos.  
o ADUV Diluente (usar de 3 a 5 %)  

� Usado para diminuir a viscosidade. 
o ADUV Foto branca (usar de 3 a 5%)  

� Usado unicamente para acelerar a secagem de tintas 
brancas; 

o ADUV Foto cores (usar de 3 a 5%)  
� Usado para acelerar a secagem da tinta 

 
LIMPEZA 
Utilize somente o solvente especial UVCLEAN. Este produto foi 
especialmente desenvolvido para esta finalidade.  
 
DESCARTE 
Todo resíduo deve ser acondicionado em embalagem apropriada e 
encaminhado para incineração ou outro destino permitido pela 
legislação ambiental vigente. 
 
EMBALAGEM 
Pote Plastico com 2kg ou Balde com 20kg para as cores 
Tambor Metálico com 20L para o UVCLEAN 
 
PRAZO DE VALIDADE/ ARMAZENAMENTO 
Seis meses contados a partir da data de fabricação, desde que 
armazenadas em lugar seco e fresco, abrigadas da luz e do calor. 
 

Cores disponíveis   RESISTENCIA Á LUZ 
COR CODIGO TOM PLENO 

Amarelo Euro UV-SF-201 7 
Magenta Euro UV-SF-202 7 

Azul Euro UV-SF-203 8 
Preto Euro UV-SF-204 8 

Branco Transparente UV-SF-200 - 
* CORES ESPECIAIS SOBRE ENCOMENDA 

 
IMPORTANTE: Todas as informações aqui contidas são fruto de nossa 
experiência e fornecidas de boa fé. Sugerimos a realização de testes prévios para 
comprovação da eficácia do produto em relação aos resultados desejados. 
Qualquer dúvida ou sugestão queira entrar em contato com o Departamento 
Técnico da Imagraf Ind. De Tintas Gráficas LTDA. LEMBRE-SE: O uso de todo 
produto químico dentro das normas ambientais e de segurança revela respeito pela 
vida. 

 


