
 

 

 

Product Data Sheet 
 

CERNEALA SERIGRAFICA HG 
 
 

1. Aplicaţii 
Imprimări pe toate tipurile de materiale termoplastice, în special polimetacrilati (de exemplu 

Perspex, Plexiglass, Resartglass), PVC rigid si plasticizat, acetobutirat de celuloză, diverse tipuri de 
polistiren si policarbonat. 
 

2. Proprietăţi 
Cerneala HG se usucă rapid formând o peliculă cu un luciu deosebit, fiind adecvată pentru 

uscarea in jet de aer cald. Gradul de luciu depinde de calitatea substratului si in unele cazuri de 
nuanta acestuia. 
 Cerneala HG are rezistenţă foarte bună la intemperii, este o gama de cerneluri cu care se 
lucreaza usor, iar mirosul degajat este relativ slab. 

Nuantele de culori din gama HG sunt foarte strălucitoare în ciuda faptului că sunt limitate la 
acei pigmenţi care ofera o rezistenta maxima la expunere UV si rezistenta la solventi si plastifianti. 
Opacitatea este medie. 

Deoarece prin uscarea în aer cernelurile reţin solvent într-un anume grad, este recomandabil 
ca testele de aderentă si durabilitate pe substrat să fie efectuate după una, două zile de la 
imprimare. 

Deoarece cernelurile HG contin solventi agresivi, materialele plastice cu tendinta de a crăpa 
vor fi imprimate cu această gamă de cerneluri numai sub formă plană. De asemenea trebuie luată în 

vedere posibilitatea aparţiei unei tensiuni de coroziune la matriţe (în special la polistiren şi acrilaţi). 
 

3. Pigmenti si rezistenta la lumina 
Cernelurile HG pot fi folosite pentru aplicatii de exterior. 
Ele contin doar pigmenti fara plumb cu o rezistenta la lumina de 7-8 pe scara wool (DIN 16 

525). Daca nuantele de baza sunt amestecate cu o cantitate mare de alb sau lac, rezistenta la lumina 
scade. 

Se pot obtine nuante semi-transparente adaugand pasta transparenta HG/TP sau binder 
HG/B. Raportul de amestec trebuie sa fie de maxim 1:1. 
 Cernelurile serigrafice HG-NT nu contin pigmenti pe baza de metale grele si corespund 
standardului european EN71, part 3, siguranta jucariilor, migratia unor elemente. 
 

4.Procesarea 
Cernelurile sunt livrate sub formă de pasta semilichida. Functie de conditiile de imprimare, ele 

necesită corectii de vâscozitate 15-20% cu diluant sau întârzietor. Pentru a putea profita de 
proprietatea acestor cerneluri de a se usca repede trebuie folositi anumiti diluanti speciali. 

Acestia sunt: 
-VD 50 diluant 
-VZ 10 diluant întârzietor (pentru imprimarea detalilor fine) 
-VZ 20, VZ 30 si VZ 40 diluanti întârzietori 
 Pentru imprimarea prin pulverizare a suprafetelor acrilice, cerneala HG se utilizeaza cu adaos 
de diluant special HG/VSP. 
 

5. Uscarea 
Cernelurile HG se usucă prin evaporare în aer în 10-15 minute la temperatura camerei (20ºC, 

68ºF) si în 30-60 sec în jet de aer de 50ºC (122ºF). Timpul de uscare depinde de asemenea de 



circuitul aerului in uscator. Datorita evaporarii rapide a solventului, deformarea materialelor 
imprimate este redusa la minimum. 

Trebuie sa aveti grija la imprimarea mai multor culori atunci cand se imprima pe ambele parti 
ale aceluiasi substrat. La uscarea în aer pe rastele, este necesară asigurarea unei circulaţii rapide a 
aerului pentru a preveni stagnarea solventului în spaţiul rastelului ceea ce conduce la prelungirea 
duratei de uscare. 

O bună ventilatie a zonei de uscare, fără antrenare de praf, garantează uscarea în intervalele 
precizate. 
 

6. Aditivi 
În general nu sunt necesari nici un fel de aditivi pentru cernelurile lucioase HG. Numai in cazul 

culorilor transparente trebuie folosita o pasta speciala HG/TP, in functie de tipul sitei utilizate. Pentru 
detalii, vezi capitolul Imprimarea policroma. 
 În cazul în care se doreste cresterea gradului de luciu, se recomandă adăugarea de binder 
HG/B. In acest caz, opacitatea scade, deci acest aditiv este recomandat doar pentru substraturi de 
culoare deschisa. 
 Dacă apar probleme legate de încărcarea electrostatică a substratului, se recomandă utilizarea 
aditivului WIECOSTAT. 
 

 7. Miscibilitate 
 Cernelurile HG se pot amesteca cu toate tipurile de cerneluri pentru materiale plastice 
existente, ca de exemplu cerneala SG, PK, PK-Jet si J. Datorita faptului ca aceste cerneluri Se pot 
amesteca in orice proportie, proprietatile acestora se pot combina eficient. 
 De exemplu opacitatea cernelurilor HG si SG poate fi imbunatatita prin combinarea acestora 
cu cernelurile PK, PK-Jet si J, la fel cum si luciul acestea din urma poate fi crescut adaugand 
cernelurile HG si SG. Cand se amesteca cernelurile trebuie luat in considerare ca proprietatile 
originale se vor modifica (aderenta la substrat). 
 

8. Culori metalice 
Pentru imprimările cu efect metalic, se recomandă utilizarea binderului HG/B în amestec cu 

pastele metalice B75 - B79 (auriu, auriu semiroscat, cupru, argintiu) in următoarele proportii: 
  Pastă aurie          HG/B    1 : 3 - 4 
  Pastă argintie       HG/B    1 : 4 – 5 
 Cand supraimprimati cerneluri metalice cu o cerneala obisnuita, luati in considerare ca in cele 
mai multe cazuri cernelurile cu opacitate obisnuita nu au aderenta suficienta pe cernelurile metalice. 
Aceasta problema este adesea rezolvata prin adaugare de 10% binder HG/B in cerneala inainte de 
supraimprimare. De asemenea va fi de folos daca continutul de pasta metalica este cat mai mic 
posibil. Deoarece imprimarile cu cerneluri metalice au tendinta sa oxideze este recomandabil sa 
supraimprimati cu lac HG/E50 sau SG/E50. Cand supraimprimati cernelurile metalice cu cerneluri cu 
pigment obisnuit faceti un test de aderenta inainte de a incepe imprimarea de serie. 
 Exista si cerneluri metalice gata preparate (din gama AB), care sunt relativ rezistente in 
exterior si la oxidare. 
 

 9. Imprimarea policroma 
Procesarea cernelurilor transparente cu greutate specifica scazuta este foarte usoara. Datorita 

rezistentei ridicata la lumina a pigmentilor nu exista o compatibilitate totala cu nuantele standard de 
policromie. In functie de finetea semitonurilor, tipul sitei, duritatea si presiunea racletei nuantele 
transparente trebuie sa fie modificate folosind pasta transparenta HG/TP, in functie de imprimare. 
Proportia de amestec trebuie stabilita prin teste preliminare. Pentru nuantele de gri sau imprimari 
pentru accentuarea adancimii imaginii se foloseste negru HG 65 in amestec cu pasta transparenta 
HG/TP. 
 

10. Supraimprimarea 
 La fel ca toate cernelurile lucioase, cernelurile HG nu trebuie supraimprimate. Deoarece 

cernelurile lucioase contin adesea agenti de curgere exista riscul formarii unor pori in aplicatiile 
supraimprimate. 

 Daca este necesara o supraimprimare, este recomandat utilizarea lacurilor HG/E50, PK-
Jet/E50 sau SG/E50. Pentru o imbunatatire a rezistentei imprimarilor in exterior va recomandam 
folosirea lacului PK 70/36. 



11. Ecrane 
Din cauza binderului pe care il au in compozitie, cernelurile HG contin solventi agresivi. De 

aceea trebuie folosite doar ecrane cu emulsii rezistente la solventi sau obtinute prin procedee 
mecanice dar rezistente de asemeni la solventi. 
 

12. Rezistenta la caldura si deformarea plastica 
 Cernelurile HG sunt in general adecvate pentru orice tip de deformare plastica. Deoarece 
filmul de cerneala imprimata nu se lipeste de matrita, aceste cerneluri se pot folosi la deformarea 
prin vacuumare atat cu matrite negative cat si cu cele pozitive (presare sau umflare). 
 In general nu este necesara adaugarea de binder sau agent de elastifiere pentru cerneala 
folosita la spreiere. Doar in cazul cernelurilor albe sau care contin alb un mic adaus de agenti de 
elastifiere este de folos.  

Toate cernelurile HG rezista la temperaturi de 180-2000C pentru aproximativ 15-30 minute 
fara sa-si schimbe nuanta culorii, aceasta facandu-le ideale chiar si pentru cele mai complicate si 
indelungate procese de termoformare. Testele preliminare sunt necesare pentru orice fel de aplicatii 
de deformare plastica. 
 

13. Curatarea 
 Cerneala HG poate fi usor indepartata de pe ecrane folosind un agent de curatare universal 
URS. 
 

14. Ambalare 
 Cernelurile HG sunt livrate in ambalaje de 1, 5 si 30 litri. Pot fi livrate, reambalate de 
distribuitor la cantităţi mai mici conform ofertei. 
 

 15. Durata de depozitare 
 Pentru informatii privind termenul de valabilitate a se vedea eticheta de pe ambalaj. 
 

16. Atentionare 
 
A se citi fisa de securitate si fisa tehnica a produsului inainte de utilizare. 

 Datele din fisa tehnica sunt in concordanta cu Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 referitoare la 
lucrul cu materiale periculoase (1999/45/EC) si instructiuni referitoare la procesare, manuire si 
depozitare si informatii de prim ajutor. 
 Informatiile din fisa de securitate sunt valabile la utilizarea produsului conform fisei tehnice. 
 
 

NUANTE STANDARD 

Galben lămâie HG 10/NT Albastru marin HG 35/NT 
Galben mediu HG 11/NT Violet HG 36/NT 
Galben inchis HG 12/NT Verde deschis HG 40/NT 
Portocaliu deschis HG 14/NT Verde HG 41/NT 
Portocaliu HG 15/NT Verde stralucitor HG 42/NT 
Galben ocru HG 17/NT Verde reseda HG 43/NT 
Rosu deschis HG 20/NT Verde iarba HG 44/NT 
Rosu stralucitor HG 21/NT Maro deschis HG 50/NT 
Rosu carmin HG 22/NT Maro inchis HG 51/NT 
Roz inchis HG 24/NT Alb HG 60/NT 
Albastru deschis HG 30/NT Alb opac HG 60/HD-NT 
Albastru mediu HG 31/NT Negru HG 65/NT 
Albastru ultra marin HG 32/NT Negru opac HG 65/HD-NT 
Albastru inchis 
Turquoise 

HG 33/NT 
HG 34/NT 

Cerneala pentru tabla 
scolara 

HG 67 

CULORI DE POLICROMIE 
IN CONCORDANTA CU SCALA EUROPEANA 

Galben HG 180/NT   
Magenta HG 181/NT   
Cyan HG 182/NT   



C-MIX 2000    CULORI DE BAZA 

Galben HG/Y30 Violet HG/V50 
Galben auriu HG/Y50 Albastru HG/B50 
Portocaliu HG/O50 Verde HG/G50 
Scarlet HG/R20 Negru HG/N50 
Rosu HG/R50 Alb HG/W50 
Magenta HG/M50 Lac HG/E50 

C-MIX 2000 
CULORI DE BAZA (rezistenta marita la lumina) 

Galben HG/Y30-XL Scarlet HG/R20-XL 
Galben auriu HG/Y50-XL Rosu HG/R50-XL 

CULORI TRANSPARENTE 

Galben HG 480/NT Albastru inchis HG 482/00-NT 
Magenta HG 481/NT Violet HG 483/NT 
Rosu HG 481/00-NT Verde HG 484/NT 
Albastru deschis HG 482/NT Portocaliu HG 485/NT 

CERNELURI METALICE 

Argintiu de ecranare HG 74 Argintiu HG 79/AB 
Auriu HG 75/AB Pasta transparenta HG/TP 
Auriu semiroşcat HG 76/AB Pasta de matuire HG/MP 

Auriu roşcat HG 77/AB Binder HG/B 

Cupru HG 78/AB Pasta de colorare HG 65/22 

CERNELURI METALICE LUCIOASE 

Auriu HG 75/MG   
Auriu semiroscat HG 76/MG   
Auriu roscat HG 77/MG   
Cupru HG 78/MG   
Argintiu HG 79/MG   

 
INFORMATIILE CUPRINSE IN FISA TEHNICA, AU FOST REDACTATE CU GRIJA PE BAZA EXPERIENTEI DE LABORATOR SI ÎN CONDITII COMERCIALE. CU 
TOATE ACESTEA, PERFORMANTELE PRODUSELOR SI GRADUL ÎN CARE ELE CORESPUND SCOPULUI CLIENTULUI, SUNT DETERMINATE DE 
CONDITIILE PARTICULARE DE UTILIZARE SI DE  MATERIALELE CE VOR FI IMPRIMATE. NOI RECOMANDAM CLIENTILOR SA VERIFICE ÎNAINTE DE A 
ÎNCEPE O PRODUCTIE DE SERIE, CA PRODUSUL PREZENTAT SA SATISFACA CERINTELE SALE. 
 DEOARECE NU PUTEM ANTICIPA SAU CONTROLA CONDITIILE ÎN CARE ARE LOC UTILIZAREA PRODUSELOR NOASTRE, NU PUTEM OFERI 
GARANŢII NECONDITIONATE PENTRU PERFORMANTELE LOR. TOATE VÂNZARILE SUNT SUPUSE CONDITIILOR NOASTRE STANDARD SI DE VÂNZARE. 
 DORIM SA ACCENTUAM CA INFORMATIA ÎN ACEASTA FISA TEHNICA ESTE NUMAI O RECOMANDARE SI POATE FI NECESARA  
MODIFICAREA  EI PENTRU ADAPTAREA LA CONDITIILE PARTICULARE ALE UNUI CLIENT SAU LA CONDITIILE DE EFICIENTA ALE UNUI ECHIPAMENT, 
PRODUSELE COATES SCREEN NU SUNT CONCEPUTE PENTRU A FI UTILIZATE ÎN COMBINAŢIE CU CELE ALE ALTOR PRODUCĂTORI DE CERNELURI 
SAU PRODUSE SIMILARE, DECÂT ÎN URMA UNUI ACCEPT SCRIS DIN PARTEA FIRMEI COATES SCREEN. 

 PREZENTA FISA   VERSIUNEA  4 – APRILIE 2008  ANULEAZA FISELE ANTERIOARE. 
 

Importator si distribuitor: ELECTRONIC DESIGN & CONSULTING GROUP 
Str. Floare de Gheata nr. 9, sector 5, Bucureşti Tel:021-4449320/21/24 

 Fax: 021-4449326; www.edcg.ro 
E-mail:  office@edcg.ro 

Produs de COATES SCREEN INKS GmbH 
Wiederholdplatz 1  90451 Nűrnberg 

Phone: 0911 6422 0  FAX: 0911 6422 200    http://www.coates.de 
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