
 

 

CERNEALA IMPRIMARE 
SERIGRAFICA TEXTILE 
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Cernelurile din gama CRÉATIVE CRÉA permit obtinerea de efecte speciale singure sau in combinatie cu 
cernelurile din gama HIMALAYA. 

Cernelurile NU CONTIN FTALATI, temperatura de polimerizare este de 140°C. 
 

Cernelurile CRÉATIVE CRÉA completeaza seria de produse cu efecte speciale de la gama HIMALAYA cum ar 

fi Or pailleté (39H4094), Argent pailleté (39H4091), Base brillante élastique (39H4092), Base extensible 

(39C4097), Base de coupage soft (39H4068). 
 
 

 Base mate soft CREA 39L4005  
 
Aceasta baza poate fi supraimprimata peste imprimarile realizate cu cernelurile HIMALAYA pentru a obtine un aspect fin si 
satinat al imprimarii. 
Poate fi utilizata si in amestec cu cernelurile HIMALAYA pentru a îmbunătăți aspectul final al imprimarilor. 
Sita serigrafica: de la 62 pana la 90 fire/cm. 

Polimerizare: 2 minute la 140°C. 
 

 

 Base gonflante CREA 39L4006  

In amestec cu cerneala HIMALAYA, aceasta baza se va gonfla, 

rezultand un efect 3D dupa polimerizare. 

Raport de amestecare: maxim 50% baza pentru a mentine 
rezistenta la spalare / 50% cerneala colorata. 

Grosimea stratului puff depus pe material va depinde de tipul de 

sita utilizata. In functie de echipamentul utilizat, trebuie stabilite 

timpul si temperatura adecvate de uscare in scopul obtinerii celui 

mai bun efect puff. 

Sita serigrafica: de la 21 pana la 62 fire/cm. 

Polimerizare: 2 minute la 140°C. 

Modelul a fost imprimat cu sita de 62 fire/cm



 Base transfert puff CREA 39L4007  

Aceasta baza poate fi amestecata cu cernelurile standard sau cu baza de coupage de la gama HIMALAYA. Se adauga 
maxim 50% baza transfert puff in amestec. 

Amestecul poate fi imprimat direct pe hartia de transfer sau ca ultim strat, peste stratul de cerneala HIMALAYA imprimat pe 

hartie. In acest caz unele zone de imprimare vor fi scoase in evidenta prin crearea unui efect 3D. 

Sita serigrafica: de la 21 pana la 62 fire/cm. 

Timpul de pre-gelifiere a transferului “puff”: de la 30 la 60 secunde la 105°C/110°C (amestecul nu ar trebui sa gonfleze 
pe hartia de transfer). 

Parametrii de transfer: 

Temperatura platan presa: 190°C 

Presiune: 5 - 6 bari 

Timpul de transfer: 4 – 10 secunde 

Conditiile de transfer se determina prin realizarea de teste preliminare. Testele preliminare sunt absolut necesare. 

Rezultate: 

A fost obtinuta o imprimare in relief (3D) pe un material textil moale. 

Etapele realizarii imprimarii din imaginea alaturata (au fost imprimate 4 straturi): 

Sita serigrafica 49 fire/cm 

Primul strat: HIMALAYA noir (ref 39H2044), uscare 1 minut la 110°C 

Al doilea strat: amestec HIMALAYA jaune or (ref 39H2004) (80%) 

si HIMALAYA blanc (ref 39H2000) (20%), uscare 1 minut la 110°C 

Al treilea strat: HIMALAYA rouge solid (ref 39H2013), uscare 1 minut la 

110°C 

Sita serigrafica 21 fire/cm 
Al patrulea strat: amestec Baza transfert puff CREA (ref. 39L4007) 
(50%) + base brillante elastique HIMALAYA (ref 39H4092) (25%) + 
 base de coupage HIMALAYA (ref 39H2066) (25%) 
Pudrare cu adeziv pudra PET (ref 3863327) 
Uscare 1 minut la 110°C 

Parametrii de transfer: temperatura presa 193°C, presiune 4 bari, 16 secunde. 
 

 Vernis nacré CREA 39L4041  

Acest lac poate fi folosit singur pentru a obtine un efect perlat autentic. 

Pentru a obtine nuante sidefii, in lac se poate adauga cerneala 
HIMALAYA (5%). 

Imprimarile nu vor fi opace. 

Sita serigrafica: de la 21 la 36 fire/cm 
Uscare: 2 minute la 140°C 
 
Imprimarea a fost realizata utilizand o sita de 21 fire/cm. 

 
 
 
 

 Vernis scintillant CREA 39L4043  
 

Folosit singur, lacul cu efect de glitter imprimat va avea un aspect de 
“gheata”. 

Imprimat peste cernelurile HIMALAYA, particulele din acest lac vor 

straluci functie de nuanta substratului. 

Sita serigrafica: de la 21 la 36 fire/cm 

Uscare: 2 minute la 140°C 

 

Imprimarea a fost realizata utilizand o sita de 21 fire/cm. 



Phosphorescent CREA 39L4047 

Réflecto CREA 39L4049 

Fluo CREA 

 

Lacul este incolor la lumina camerei. Sub “lumina neagra”, lacul va 

deveni albastru-violet (nuanta poate varia in functie de efectele 

luminoase). 

Acest lac poate fi folosit si pentru a marca / pozitiona bucati de material 

textil in industria de confectii textile sau pentru marcaje (efect de 

securizare). 

Sita serigrafica: de la 62 la 120 fire/cm 

Uscare: 2 minute la 140°C 

Imprimarea a fost realizata cu sita de 62 fire/cm. 
 

 

Cerneala fosforescenta alb-galbena stocheaza lumina si o elibereaza la 

intuneric intr-o nuanta de verde. Cerneala fosforescenta nu este opaca, 

din acest motiv trebuie imprimata pe un substrat alb sau imprimat pe un 

strat de cerneala alba (HIMALAYA blanc). 

Sita serigrafica: 48 fire/cm  

Uscare: 2 minute la 140°C 

 

Imprimarea a fost realizata cu sita de 48 fire/cm. 
 
 

 

La lumina zilei, imprimarile cu aceasta cerneala au culoarea gri. 

Noaptea, imprimarile vor reflecta lumina generata de lampi sau de 

farurile masinilor. 

Sita serigrafica: 21 fire/cm 

Uscare: 2 minute la 140°C 
Imprimarile au fost realizate cu sita de 48 fire/cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaune 39L4085, Orange 39L4086, Rouge 39L4087, 
 Rose 39L4088, Vert 39L40899 

Aceste cerneluri nu sunt opace, din acest motiv trebuie imprimate pe un 

substrat alb sau imprimat pe un strat de cerneala alba (HIMALAYA blanc). 

Sita serigrafica: de la 48 la 62 fire/cm. 

Uscare: 2 minute la 140°C 

Imprimare realizata cu sita de 48 fire/cm

Vernis discothèque CREA 
39L4045 



Argent métal CREA 39L4091 

Argent rétroréfléchissant CREA 39L4092 

Or métal CREA 39L4094 

Toxicologie 

 

Acest produs va permite crearea unui efect de “tabla neagra” pe un tricou sau 

alta tesatura. Pe aceasta imprimare va fi posibila scrierea unui mesaj cu 

creta. Acesta poate fi sters cu o carpa sau un burete ud sau spaland 

materialul. 

Sita serigrafica: numai 62 fire/cm 

Uscare: 2 minute la 140°C 
 
Imprimarea a fost realizata utilizand sita de 62 fire/cm. 

 
 

Cerneala metalizata, prin imprimarea ei se va obtine un strat 

metalizat stralucitor. 

Aceasta cerneala se imprima direct, niciodata prin transfer. 

Sita serigrafica: de la 48 la 62 fire/cm 

Uscare: 2 minute la 140°C 

Imprimarea realizata cu sita de 21 fire/cm. 
 
 
 
 

 

 
La lumina zilei, imprimarea cu aceasta cerneala va 

avea un aspect argintiu stralucitor, in timp ce pe timpul 

noptii aceasta va reflecta lumina. 

Sita serigrafica: 21 fire/cm 

Uscare: 2 minute la 140°C 

 
 

Imprimarea realizata cu sita de 21 fire/cm 
 
 

 
Cerneala aurie foarte stralucitoare, nuanta este stabila. 

Sita serigrafica: de la 21 la 36 fire/cm. 

Uscare: 2 minute la 140°C 

 

Imprimare realizata cu sita de 21 fire/cm. 
 

 

Cernelurile cu efecte speciale din gama Creative Créa NU CONTIN FTALATI. 
 
IMP. TIFLEX 01.01.2018 - Document necontractual - Doar site-ul nostru este autorizat sa comunice in timp real instructiunile de utilizare a cernelurilor noastre. Notificările pe hârtie sunt considerate nescrise și 
încetează să angajeze compania noastră doar pentru că au fost actualizate pe site-ul nostru. Putem fi trași la răspundere doar dacă clientul s-a bazat pe informațiile publicate pe site-ul nostru. În toate cazurile, 
utilizatorul va trebui să efectueze teste de validare în propriile condiții înainte de implementarea producției sale. Informațiile conținute în acest document se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt date 
ca indicație în toată obiectivitatea. Cu toate acestea, deoarece condițiile de angajare sunt în afara controlului nostru, aceste informații nu pot implica nicio garanție de partea noastră. Pentru mai multe 
informații, vă rugăm să consultați fișele noastre tehnice disponibile pe site-ul nostru la www.tiflex.com sau la cerere la 04 74 37 33 55. 
Fișele cu date de securitate sunt disponibile gratuit la: www.tiflex.com/fds. 
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Importator si distribuitor: ELECTRONIC DESIGN & CONSULTING GROUP 

Str. Floare de Gheata nr. 9, sector 5, Bucureşti Tel: 021-4449320/21/24 
www.edcg.ro / E-mail:  office@edcg.ro 

Ardoisine CREA 39L4090 
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