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BOLETIM TÉCNICO
Produto:
Linha:

FOTOINICIADOR UV LED P/CORES
ULTRA UV SERIGRAFIA

Código do produto: UV9901.0001
Data: 26/10/17

PROPRIEDADES
Este aditivo acelera a cura e reduz o efeito “tack” das tintas UV LED Coloridas, ou seja, tintas UV LED
pigmentadas
INDICAÇÃO
Para uso nas TINTAS UV LED coloridas para Serigrafia da Gênesis Tintas.
Para tintas UV LED flexografias ou OFF-SET recomendamos testes prévios.
COMPOSIÇÃO
Este produto é composto por misturas de fotoiniciadores à base de óxidos de Acil Fosfina.
MODO DE USO
Recomendamos adicionar de 1 a 3% desse Fotoiniciador.
Misturar bem até total homogenização. Se possível com misturar (agitador) por alguns minutos.
Depois de misturar deixar descansar por uns 10 a 15 minutos antes de utilizar, pois durante este processo,
pode ocorrer a formação de bolhas de ar.
OBS
- Este procedimento tem que ser feito com o mínimo de luz solar e luz branca também, pois esta tinta é
sensível a radiação UV.
- Após a mistura SEMPRE manter o bem frasco fechado e longe de luz, pois pode haver formação de cascas
no interior da embalagem.
IMPORTANTE
É Proibido adicionar nas tintas UV LED cores BRANCAS e VERNIZES, pois ocorrerá amarelamento do
produto.
ARMAZENAGEM E MANUSEIO
O produto, em sua embalagem original, deve ser armazenado em local seco e coberto, protegido da luz
solar direta ou indireta, em temperatura inferior a 40°C e longe de fontes térmicas e elétricas.
Recomendamos as práticas adequadas de manuseio (luvas e mascaras- EPIs básico).
Solicite a FISPQ do produto antes de manusear o produto.
PRAZO DE VALIDADE
O prazo de validade do UV9901.0000 é de 1 ano, à contar da data de fabricação, desde que seja
respeitadas as condições de armazenagem já citadas. Uso profissional.
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