
 

 

 
 

CERNEALÃ SERIGRAFICÃ 

HIMALAYA 

CERNEALA FARA FTALATI / USCARE LA TEMPERATURÃ JOASÃ 

 
 
 
 
 
 

Noua gamă de cerneluri plastisol HIMALAYA este dedicată atat imprimarilor directe cat și prin transfer; temperatura de 
uscare este 140 °C (nu mai este necesară aditia de catalizator). Aceasta gamă de cerneală este adecvată pentru 
imprimări pe bumbac, poliester, amestecuri, naylon precum și pe țesături fragile (care rezistă la temperaturi de 
140°C). 

 
  Caracteristici  

 

Compozitie: Cernelurile din gama Himalaya nu 
contin in compozitia lor FTALATI, SARURI DE 
METALE GRELE, COLORANTI AZOICI si sunt 
confome cu normele EN 71-3. 

Aspect: satinat 

Tuseu: moale 

Amestecuri de culoare: Retetele pentru nuantele 

Pantone© sunt disponibile la adresa: 
http://www.tiflex.com/color/cms_fr.html 

Consum standard (sita 62 fire/cm): 25 m2/L 

Rezistenta la spalare: foarte buna 

Testele au fost efectuate la 40°C, 60°C si 90°C. Informatii 

suplimentare sunt disponibile la cerere. 

Calcare: pe dos. 

Termen de valabilitate: consultati eticheta. 

 

  Aplicare  

Ecrane serigrafice: 

Site serigrafice de 36 fire/cm pentru imprimarea adezivilor 
lichizi pentru transfer si a stratului antibleeding. 
Site serigrafice de 62 fire/cm pentru imprimarea albului de 
substrat. 
Site serigrafice de la 43 fire/cm pana la 90 fire/cm pentru 
imprimarea albului si a nuantelor colorate. 
Site serigrafice de la 90 la 120 fire/cm pentru imprimarea 
nuantelor de policromie. 
 
Echipamente de imprimare: 

Echipamente manuale, semi-automate, automate 

Lama de racleta: tripla (60/90/60) 
Unghi de imprimare: 45 – 60° 
Adezivi pentru paleti: Aerofix S, Tacker 1, adeziv pentru 
aplicare cu pistol pneumatic (ref. 25D3910), adeziv pe 
baza de apa pentru aplicare cu rola de spuma cod 0381 
(ref. 3344079) 

Diluanti Plastifianti: 

Aditivul uscare rapida Himalaya (ref. 3194030) va 
reduce timpul de uscare la flash si totodata aspectul rugos al 
imprimarii. 

Diluant Himalaya (ref. 3194034) reduce viscozitatea 
cernelii Himalaya. Acest diluant poate fi utilizat si drept 
retarder. Dupa adaugarea in cerneala, amestecul trebuie 
bine amestecat. 
 

Agent gelifiant (ref. 3952061): acest aditiv a fost 
formulat pentru a ingrosa cerneala atunci cand se 
imprima un strat mai gros de cerneala sau pentru a 
obtine efecte speciale. Pentru a creste vascozitatea 
cernelii se adauga intre 0,2% si 1%. Pentru a obtine 
straturi groase de cerneala se adauga maxim 2% in 
cerneala. 

 

AGENTI DE CURATARE: 

Solventii 2881, 2891, 2899, NS91. 

http://www.tiflex.com/color/cms_fr.html


 
 

Polimerizare rapida la flash (2 – 3 secunde) 

Eficienta uscarii la flash este influentata de mai multi 
factori: materialul din care sunt fabricati paletii caruselului 
(aluminiu, lemn sau alte materiale), modelul flash-ului, 

distanta dintre flash si material, culoarea cernelii, 
culoarea si compozitia substratului imprimat. 

Atentie: In cazul cernelurilor albe, pentru a evita uscarea 
incompleta a acestora, reglati corect timpul de uscare si 
puterea flash-ului. Inaintea de inceperea productiei in 

serie, se recomanda realizarea de teste preliminare, 
parametrii de lucru fiind diferiti fata de cei utilizati la 
cernelurile plastisol uzuale. 

 

 
Materiale de transfer: Hartie de transfer (ref. 
2543100) sau film de poliester mat (ref. 2543600). 
Inainte de a fi imprimate, materialele de transfer trebuie sa 
fie pre-uscate pentru a fi indepartata umiditatea. Apoi 
acestea trebuie sa fie depozitate intr-o zona uscata, altfel, in 
momentul imprimarii pot apare probleme legate de 
pozitionarea culorilor.  

Cerneluri: Toata cernelurile din gama HIMALAYA pot fi 
imprimate prin transfer. Cernelurile pot fi transferate pe 
tesaturi utilizand pudra de transfer sau adeziv serigrafiabil. 

Imprimare ud pe ud: Cerneala poate fi imprimata ud pe 

ud cand platanele sunt incalzite. 

Polimerizare: 2 min la 130-140°C (cuptor IR). 

Parametrii de uscare pot varia functie de cuptor, de 
amplasarea sa in atelierul de lucru (atentie la curentii de 
aer!), de grosimea filmului de cerneala, culoarea cernelii 
cat si de culoarea si compozitia substratului de imprimat. 

 

Parametrii de uscare trebuie stabiliti luand in calcul si 

programele de spalare care vor fi utilizate pentru 
curatarea materialelor textile imprimate. 

 

 

 

ADEZIVI DE TRANSFER 

Adeziv transfer transparent Himalaya (ref. 39H4099) 

Adeziv pudra transfer termofuzibil PET (ref. 3863327). 

Pre-uscare material transfer: 1 min la 100-110°C. 

Parametrii de transfer: 15 sec, 160-170°C. Parametrii pot 
varia functie de materialul textil cat si de produsele de 

transfer utilizate. 

Atentie, cerneala trebuie sa fie complet polimerizata inainte de a 
fi transferata. Inainte de inceperea productiei trebuie 

realizate teste preliminare.

 

 
 

Alb cu uscare rapida (ref. 39H4086): se imprima ca 
substrat de alb, viteza mare de uscare la flash. 

Alb standard (ref. 39H4000) (poate fi utilizat si drept alb 
de substrat) si alb extraopac (ref. 39H4078): ambele 
tipuri au o textura cremoasa, nuanta este stralucitoare 
chiar daca temperatura de uscare in cuptor este mai 
ridicata. 

Alb anti-bleeding (ref. 39H2095): foarte eficient in 
cazul tesaturilor vopsite cu pigmenti care migreaza. 
Adecvat atat pentru imprimari directe cat si prin transfer. 

Alb anti-bleeding si colorcatcher (ref. 39H2087) 
este o alternativa la albul anti-bleeding (ref. 39H2095) si 
este dedicat in special imprimarii pe materiale “dificile” din 
bumbac sau poliester. Se recomanda realizarea de teste 
preliminare. 

 

 
 

NUANTE DE POLICROMIE (CMYK) 

NUANTE METALICE STRALUCITOARE 

AURIU SI ARGINTIU 

 

HIGH DENSITY 

Baza extensibila (ref. 39C4097) poate fi adaugata direct 
in cernelurile din gama HIMALAYA (30%) pentru a garanta 
obtinerea unui film gros si flexibil de cerneala. 
Rezultatele cele mai bune se obtin prin utilizarea unor 
filme capilare de 400µ (ref. 2044010) sau prin 
aplicarea mai multor straturi de emulsie 400ST (ref. 
25C2050) pe ecranul serigrafic. 
Daca se doreste obtinerea unor imprimari cu margini 
bine definite, se recomanda utilizarea agentului 
gelifiant (ref. 3952061) intre 0,5 si 2%. După o 
anumita perioada de timp, cerneala se poate ingrosa, 
de aceea se recomanda prepararea unor cantitati mici 
de amestec. 

BAZA PUF / BAZA DE MATUIRE / CERNELURI 

FLUORESCENTE 

Consultati furnizorul. 

 

 

Argintiu stralucitor                Alb foarte opac 

Efecte speciale 

Variante de cerneluri albe 

Imprimare directa 

Imprimare prin transfer 
 
 



  Sfaturi pentru o imprimare reusita  
 

REZISTENTA SLABA LA SPALARE 

Rezistenta slaba la spalare este rezultatul polimerizarii 
incomplete a filmului de cerneala. 
Daca imprimarea se face prin transfer, rezistenta scazuta 
poate fi pusa pe seama temperaturii prea ridicate sau a 
presiunii scazute la presa, ceea ce se traduce printr-o 
polimerizare incompleta a cernelii pe materialul textil. 

Tratamentele de impermeabilizare efectuate tesaturilor 
pot impiedica aderenta cernelii si pot limita rezistenta la 

spalare. 
Daca aceste variante nu dau rezultate satisfacatoare, se 
recomanda utilizarea unei game de cerneala poliuretanice 
pe baza de solvent, de exemplu gama de cerneala 
POLYTHANE. 

Efectul de fibrilatie poate aparea pe materialele textile. 

Daca acestea sunt imprimate cu un strat subtire de 

cerneala atunci rezistenta la spalare va fi redusa si va 
crea un efect nedorit de “vintage”. 

EFECTUL DE FIBRILATIE 
Efectul de fibrilatie poate aparea pe materialele textile. 
Daca acestea sunt imprimate cu un strat subtire de 
cerneala atunci rezistenta la spalare va fi redusa si va 
crea un efect nedorit de “vintage”. 
Pe suprafata tricourilor de bumbac pot aparea fibre de 

dimensiuni mici. Acestea vor intra in stratul de cerneala 
depus daca acesta va fi prea gros. In final, filmul de 
cerneala va avea un aspect rugos. Pentru a preveni 
acest efect se recomanda imprimarea unui strat de 
cerneala alba utilizand o sita de 62 fire/cm. Astfel 

fibrele vor aplatizate rezultand un film de cerneala 

uniform. 

ELASTICITATE SCAZUTA: Daca cerneala imprimata nu 
este suficient de uscata, imprimarea nu va fi elastica. 
In acest caz, cerneala trebuie uscata a doua oara 
incalzita la presa. In cazul materialelor tip stretch, 

pentru imbunatatirea elasticitatii se poate adauga 3% 
baza  extensibila (ref. 39C4097). 

EFECTUL DE MIGRARE AL PIGMENTILOR 
Efectul de “sangerare” se defineste prin migrarea 
pigmentilor colorati din compozitia unei cerneli. 
Colorarea cernelurilor albe (sau a altor nuante imprimate) 
poate aparea imediat sau dupa cateva zile / saptamani din 
momentul imprimarii. De exemplu, o imprimare alba poate 
deveni roz daca materialul imprimat este rosu. 

Pentru a preveni acest fenomen va recomandam sa 
preuscati materialele (pentru a controla si limita umiditatea) 
timp de 90 secunde la 120°C inainte de imprimarea 
acestora. 
Dupa o pre-uscare a materialului, acesta va fi imprimat cu o 
cerneala cu efect antibleeding: blanc antibleeding (ref. 
39H4095), blanc colorcatcher (ref. 39H4087) sau gri 

antibleeding (ref. 39H4043). Testele inainte de inceperea 
productiei in serie sunt esentiale, actiunea acestor cerneluri 

pe o țesătură identică putand fi diferita. 
Uscarea la o temperatura prea inalta sau un timp prea 
indelungat pot amplifica fenomenul de migrare al colorantilor 
in material; acest fenomen este vizibil la iesirea materialului 

din tunelului de uscare. 

Fiecare strat de cerneala trebuie uscat complet (in 
combinatie eventual cu o baza antibleeding), in caz 
contrar reactia chimica dintre plastifianti si rasina PVC nu 
se va declansa iar pigmentii din material vor incepe sa 
migreze in cerneala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auriu stralucitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de coupage soft 



TIFLEX doreste sa atraga atentia asupra urmatoarelor aspecte: 
 

Inainte de inceperea productiei in serie, se recomanda testarea compatibilitatii cernelii si rezistenta acesteia 
pe materialului textil prin spalarea produsului finit in conditiile indicate pe eticheta acestuia. Rezistenta la 
spalare poate fi redusa datorita anumitor tipuri de coloranti din materialul textil (culori pastel si nuante 
transparente care contin alb si baza in proportii mari) cat si de fenomenul de fibrilatie (existenta fibrelor de 
dimensiuni mici in stratul de cerneala imprimat). Acest fenomen este independent de reactia de polimerizare 
a cernelii. 
Temperaturile mari utilizate la spalare asociate cu utilizarea detergentilor puternici vor conduce la 
modificarea nuantelor cernelurilor (inclusiv in cazul nuantelor de auriu si argintiu). 

  Toxicologie  

Gama de cerneala HIMALAYA este certificata cu ECO-PASSPORT / OEKO-TEX. Cernelurile nu contin FTALATI, SARURI DE METALE 

GRELE, COLORANTI AZOICI si sunt in conformitate cu standardul EN 71-3, cu directiva ROHS si cu Regulamentul REACH/CLP. 

 

Nuantele de culori sunt cu titlu informativ. La cerere se pot pune la dispozitie 
mostare de culori. Preparare coduri Pantone® 

Toate cernelurile marcate cu un asterisc *, pot fi utilizate la realizarea codurilor Pantone® 
conform retetelor disponibile pe website-ul Tiflex. 

 

IMP. TIFLEX 14.11.2017 - Culorile și imaginile sunt necontracturale - Site-ul web Tiflex este singurul autorizat să ofere informații în timp real despre cernelurile furnizate. Notificările pe hârtie sunt considerate nescrise și nu mai angajează responsabil itatea companiei după ce sunt actualizate pe 
site-ul web. Responsabilitatea producatorului poate fi luata in calcul numai dacă clientul a respectat informatiile publicate pe site-ul producatorului. În toate cazurile, utilizatorul trebuie să efectueze propriile teste de validare înainte de a incepe producția in serie. Fișele de securitate sunt 
disponibile gratuit la: www.tiflex.com/fds. 

CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 80/97 

international@tiflex.fr - www.tiflex.com 

 

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 

Denumire produs Cod produs 
1 L 

Cod produs 
5 L 

NUANTE POLICROMIE 

Jaune quadri 39H2050 39H4050 

Magenta quadri 39H2052 39H4052 

Cyan quadri 39H2054 39H4054 

Noir quadri 39H2056 39H4056 

BAZE 

Base de coupage* 39H2066 39H4066 

Base de coupage soft  39H4068 

Base brillante élastique  39H4092 

Base extensible  39C4097 

EFECTE SPECIALE 

Argent pailleté 39H2091 39H4091 

Or pailleté 39H2094 39H4094 

ADITIVI SI ADEZIVI 

Durcisseur souple 3600, 
130 g  

3470805 
 

Agent gélifiant, 1 kg 3952061 
 

Diluant accélérateur 
HIMALAYA 

 3194030 

Diluant plastifiant 

HIMALAYA 

 3194034 

HIMALAYA adhésif blanc 
39H2098 39H4098 

HIMALAYA adhésif 
transparent 

 39H4099 

Adhésif poudre PET, 3 kg  3863327 

Adhésif ruban HIMALAYA  3864042 

 

NUANTE STANDARD Cod produs 
1 L 

Cod produs 
5 L 

 Blanc* 39H2000 39H4000 

 Blanc éclair 39H2086 39H4086 

 Blanc extra opaque 39H2078 39H4078 

 Blanc antibleeding 39H2095 39H4095 

 Blanc color catcher 39H2087 39H4087 

 Gri antibleeding 39H2043 39H4043 

 Jaune citron* 39H2002 39H4002 

 Jaune moyen 39H2003 39H4003 

 Jaune or* 39H2004 39H4004 

 Orange 39H2006 39H4006 

 Rouge solid* 39H2013 39H4013 

 Rouge rubis 39H2012 39H4012 

 Fuchsia* 39H2015 39H4015 

 Violet* 39H2016 39H4016 

 Bleu roi 39H2024 39H4024 

 Bleu azur 39H2021 39H4021 

 Bleu primaire* 39H2020 39H4020 

 Bleu reflex 39H2025 39H4025 

 Bleu foncé 39H2026 39H4026 

 Bleu marine 39H2023 39H4023 

 Vert 39H2031 39H4031 

 Vert menthe* 39H2035 39H4035 

 Vert emeraude 39H2033 39H4033 

 Noir* 39H2044 39H4044 
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