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FOTECHEM
INTARITOR 2100 si 2110/2111

1. Scop
- ecranele gata de imprimat supuse însuşririi chimice (coacere si catalizare)

devin foarte greu de recuperat. Ecranului îi creşte însă rezistenţa la apă.
- în funcţie de tipul de emulsie şi de întăritorul FOTECHEM utilizat, durabilitatea

ecranului şi rezistenţa variază. (cf. tabelului de pe ultima pagină)
- ecranele rezistente la apă (pentru imprimări pe textile) vor fi perfect întărite

după acest tratament
- ecranele rezistente la solvent vor manifesta în urma tratamentului o creştere a

rezistenţei la umiditate.
- ecranele obţinute cu emulsii cu dublă expunere pot deveni casante ca urmare a

întăririi chimice, dacă nu sunt utilizate la imprimare cu cerneluri pe bază de apă

2. Diferenţa faţă de întărirea ecranului prin post-expunere
Numai ecranele a căror emulsie cu dublă expunere contine acrilat pot fi post-

expuse; acest tratament nu ridică probleme foarte la recuperare dar măreşte rezistenţa
la imprimare.

3. 2 tipuri de întăritori chimici

FOTECHEM 2100
- culoare roşie

- economic
- recomandat pentru emulsii rezistente la apă (pentru imprimări pe textile)
- după aplicare necesită o coacere la 600C pentru  1 oră în cuptor de uscare sau

24 de ore la temperatura camerei
FOTECHEM 2110 / 2111

- culoare galben - maroniu
- mai scump, dar poate fi utilizat pentru toate tipurile de emulsie.
- nu necesită uscare la cald

FOTECHEM 2110
- este gata pentru utilizare
- posibilitatea de recuperare parţială depinde de tipul de emulsie utilizat, mai ales

atunci când aceasta este diluată  cu o parte apă
- este necesar ca presiunea jetului de apă pentru recuperare să fie peste 50 bar.

FOTECHEM 2111
- concentrat, care poate fi folosit ca solutie gata de utilizare
- produce o întărire chimică puternică a ecranului
- dacă se diluează în părţi  egale cu apă, soluţia obţinută este chiar FOTECHEM

211

4. Tehnică de lucru
- Chimicalele FOTECHEM 2110 şi 2111 trebuie utilizate doar pe site din poliester sau

oţel.
- FOTECHEM 2100 nu este indicat si pentru site de nylon

întăritorul pe ambele părţi cu o perie moale sau  cu un burete. În nici un caz cu racleta de
cauciuc. Se lucrează numai cu mânuşi.

mailto:info@fotec.ch
www.fotec.ch


FOTECHEM Intaritor page 2

-  FOTECHEM 2100: după aplicare se coace timp de 1 oră la 600C sau 24 ore la
temperatura camerei.

- FOTECHEM 2110 / 2111: după aplicare se aşteaptă 5 minute. Apoi,  se absoarbe
excesul de pe ecran cu hârtie de ziar. Se recomandă suflarea cu aer comprimat a zonelor libere
ale ecranului  Se lasă  să se usuce. Pentru uscare nu este necesar aer cald. Îndată ce ecranul
este uscat, este gata pentru imprimare.

5. Ambalare
- FOTECHEM 2100 cutii de plastic
- FOTECHEM 2110 / 2111 cutii metalice

6. Condiţii  de lucru
- Doar pentru uz industrial
- Se lucrează protejând faţa şi mâinile
- A nu se păstra la îndemâna copiilor
- Dacă vin în contact cu ochii sau pielea, spălaţi cu cantităţi mari de apă şi consultaţi un

doctor.

7. Aplicaţii

FOTECHEM 2100    FOTECHEM2110/ 2111
FOTECOAT
FOTECAP

cel mai
indicat

Indicat neindicat cel mai
indicat

indicat neindicat

1010 x* x*
1019 x* x*
1065 x x
1072 X x
1073 x* x
1075 X x
1080 x* x*
1569 x x
1570 x x
1636 x x
1664 x x
1669 x x
1711 X x
1771 X x

1772 SD X x
1773 SD X x

1784 x x
1812 x* x*
1836 x x
1850 x x
1869 X x

1884 WR x x
1884 SR X x
1915WR x x
1920K x x

DIAMOND x x
TOPAZ /

JADE
X x

SAPHIR X x
ZIRCON X x

Emulsiile şi filmele subliniate se pot achiziţiona din stoc de la EDCG



DOAR PENTRU UZ INDUSTRIAL

Aceste informaţii tehnice nu reprezintă garanţii. Rezultatele prezentate în aceste
fişe tehnice se bazează pe teste de laborator. Furnizorul /  distribuitorul îşi declină orice
responsabilitate pentru utilizarea incorectă a acestor produse care sunt fabricate şi vândute
numai pentru utilizări şi aplicţtii industriale.

INFORMATIILE CUPRINSE IN FISA TEHNICA, AU FOST REDACTATE CU GRIJA PE BAZA EXPERIENTEI DE LABORATOR SI IN CONDITII
COMERCIALE. CU TOATE ACESTEA,  PERFORMANTELE PRODUSELOR SI GRADUL IN CARE ELE CORESPUND SCOPULUI CLIENTULUI, SUNT
DETERMINATE DE CONDITIILE PARTICULARE DE UTILIZARE SI DE MATERIALELE CE VOR FI IMPRIMATE. NOI RECOMANDAM CLIENTILOR SA
VERIFICE INAINTE DE A INCEPE O PRODUCTIE DE SERIE, CA PRODUSUL PREZENTAT SA SATISFACA CERINTELE SALE.DEOARECE NU
PUTEM ANTICIPA SAU CONTROLA CONDITIILE IN CARE ARE LOC UTILIZAREA PRODUSELOR NOASTRE, NU PUTEM OFERI GARANTII
NECONDITIONATE PENTRU PERFORMANTELE LOR. TOATE VINZARILE SUNT SUPUSE CONDITIILOR NOASTRE STANDARD SI DE
VANZARE.DORIM SA ACCENTUAM CA INFORMATIA IN 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 FOTEC NU SUNT CONCEPUTE PENTRU A FI UTILIZATE IN COMBINATIE CU CELE ALE ALTOR PRODUCATORI DE
CERNELURI SAU PRODUSE SIMILARE, DECIT IN URMA UNUI ACCEPT SCRIS DIN PARTEA FIRMEI FOTEC
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