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Uppgifter angående nedanstående hjälpmedel 
finns normalt på de tekniska databladen för 
varje färgserie - vissa hjälpmedel har egna tek-
niska datablad.  
 
De här beskrivna hjälpmedlen gäller för de lös-
ningsmedelsbaserade screentrycksfärgerna. 
 
 

1  Förtunning 
De flesta färgserier kräver att färgens viskositet 
justeras före tryckning. Detta görs med den 
förtunning som är avsedd för respektive färgse-
rie. 
 
Förtunning är inte en klart definierbar produkt 
utan består ofta av en kombination av flera olika 
lösningsmedel. 
 
Förtunningen måste vara anpassad att kunna 
blanda sig med de bindemedel och lösnings-
medel som redan finns i färgen samt att av-
dunstningstalet (avdunstningshastigheten) är 
rätt anpassad - därför skall man inte använda 
annat än originalförtunning. 
 
I Marabus program finns några mera universella 
förtunningar ex. UKV1 och UKV2 (mildare och 
något långsammare) som kan användas till flera 
olika färgserier. 
 
Vanligen har förtunningen beteckning efter 
färgserien ex. LIG = Förtunning LIGV 
Tillsats: Normalt 10 - 15 % 

 
OBS!  För vissa färgserier måste en speciell för-
tunning användas i kombination med speciella 
tryckmaterial. T.ex. för Libraspeed LIS på styren 
användes Förtunning PSV istället för standard-
förtunning UKV1/UKV2. Detta framgår även 
av de tekniska databladen. 
 
 

2  Fördröjare SV (1-10) - "Retader" 
Fördröjare har samma fysikaliska egenskaper 
som förtunningen ovan men kännetecknas av 
längre torktid (högre avdunstningstal). För-
dröjare används främst för att förbättra öppen-
heten i schablonen under tryckningen. 
 
Avdunstningen är vanligen balanserad så att 
även om den torkar långsamt i schablonen vid 
rumstemperatur så fördröjer den inte torkning-
en väsentligt i torkugnen. 
 
Fördröjare används generellt i kombination 
med standardförtunningen t.ex. hälften / hälf-
ten. Vid tryck av speciellt fina motiv kan under 
vissa förhållanden ren fördröjare användas i 
stället för förtunning. Kontrollera då att inte 
risk för blockning uppstår på grund av den 
längre torktiden. 
 
Vid behov av stor utspädning med fördröjare 
kan man till en del använda s.k. fördröjar- pasta 
VP - se punkt 1.6- för att undvika att färgen får 
för låg viskositet. 
 
Ren fördröjare SV9 rekommenderas inte då 
den har relativt dålig upplösningsförmåga, dvs 
den har svårt för att lösa färg som börjat torka in 
i delar av motivet. 
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Vid tryckning med färg med fördröjare/för-
tunning-blandning skall man om färgen tjock-
nar efterhand, endast tillsätta ren förtunning 
(denna avdunstar ju först). 
 

3  Jetförtunning 
För vissa tryckförhållanden kan det vara nöd-
vändigt att reducera färgens torktid genom att 
använda en snabbare förtunning än standard 
förtunningen — d.v.s. en jetförtunning. 
 
Förtunning 7037 är jetförtunning för några 
färgserier. För andra kan det vara en speciell för 
färgserien t.ex. LIGJV eller snabb förtunning 
från en annan färgserie t.ex. PSV. 
 

4  Rengöringsmedel 
Används för rengöring av färgrester i screen-
ramarna under och efter tryckningen. Finns 
speciellt anpassade för vissa färgserier t.ex. Lib-
ragloss LIUR. 
 
Det finns även ett universellt användbart ren-
göringsmedel UR3. UR3 används också som 
förtunning till några av färgserierna. 
 

5  Härdare 
Användes för alla tvåkomponentsfärger. Vanli-
gen finns en standard tex. H1 (PUH, TPH1) 
samt en snabb tex H2 (PEMH, TPH2). 
 
Vissa 1-komponents färgserier som innehåller 
sk. reaktiva bindemedel kan få en förbättrad 
vidhäftning och kemikaliebeständighet med en 
tillsats av härdare 
- ex. Marastar SR + 10 % H1 - se dess 
Tekn.Datablad. 
 
Härdaren blandas alltid in i färgen till rätt angi-
ven mängd (5-30% beroende på färgserie och 
typ av härdare) och därefter förtunnas färgen 
för tryckning. Väg upp mängden med hjälp av 
en våg. 

OBS! Full vidhäftning och kemikalieresistens 
uppnås vanligen först efter c:a 3 dagar till upp 
till 2 veckor vid torkning i rumstemperatur. 
Denna tid kan avkortas väsentligt med värme-
tillförsel   -  ex.130°C under 30 min kan ge full 
härdningseffekt. 
 
Vid övertryck på en färg med härdare tillsatt får 
det underliggande färgskiktet inte vara full-
ständigt uthärdat - övertryck måste ske efter 8-
10 tim. beroende på typ av härdare. 
 
Färg med inblandad härdare har en begränsad 
bearbetningstid (potlife) - ex. 6 - 24 tim. Blanda 
därför endast en mindre mängd åt gången. 
 
Några av härdarna är fuktkänsliga - tillslut där-
för burkarna väl. 
 

6  Fördröjningspasta VP 
Hjälpmedel i pastaform med samma funktion 
som vanlig fördröjare. Har samma fördröj-
ningseffekt som standardfördröjare SV1 men 
tack vare pastaformen påverkar den inte färgens 
viskositet. 
 
Används framförallt som fördröjare bl.a. vid 
rastertryck och vid tryck av fina detaljer där 
man inte vill göra färgen tunnare med en vanlig 
fördröjare. 
 
Tillsats:  upp till 20% eller så mycket som fär-
gens nyans tillåter. 
 

7  Matteringspasta ABM 
Ursprungligen ett "Antiblockmedel" - matte-
ringseffekten gör ju att risken minskar för 
blockning i stack. Användes vanligen för att 
sänka glansgraden på screentrycksfärgen och 
den är lättare att röra in i färgen än matterings-
pulver. 
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Tillsats: 1 - 20 %, beroende på färgens ur-
sprungliga glasgrad och vilken matterings-
effekt man vill ha samt bibehållande av nyans. 
 
Ex vis för: Marastar SR, Marapol PY,  
Maragloss GO. För vissa färgserier finns speciell 
mattpasta, t.ex. PUM för Marapur PU. 
 

8  Matteringspulver MP 
Pulverformat hjälpmedel för en- och tvåkom-
ponents lösningsmedelsbaserade färger. An-
vändes för att sänka färgens glansgrad. Pulvret 
är extremt lätt med stor volym och måste röras 
ned i färgen försiktigt och mycket noggrant - 
bör helst röras in mekaniskt - risk för klumpar i 
färgen!. Färgens utomhusbeständighet blir nå-
got mindre med MP inblandat och för stora 
mängder kan försämra färgens vidhäftning. 
 
Tillsats : 2 - 5 %, (i täckvitt max 3%) 
 
Dessa små inblandningsmängder påverkar 
normalt inte färgens nyans. 
 

9  Transparentpasta ”409” 
Används för att minska färgens intensitet (den-
siteten vid rastertryck), d.v.s. öka dess transpa-
rens,  utan att påverka dess viskositet - framför-
allt vid rastertryck. 
 
Transparentpasta finns speciellt anpassad för de 
flesta färgserierna - ex. LIG 409 för Libra-gloss 
LIG, GR 409 för Maragraph GR o.s.v. 
 
Tillsats: vanligen är 10 - 30% tillräckligt 

10 Utflytningsmedel – tryckför- 
bättrare ES, VM 1 och VM 2 
Hjälpmedel för att undvika problem med ut-
flytningen vid tryck på svåra material eller vid 
övertryck. Minskar färgens ytspänning. För stor 
tillsats kan dock medföra problem med vid-
häftningen, även vid övertryck av ytter-ligare 
en färg - gör alltid egna försök före upplagetryck 
- börja med 0,5 % tillsats. (Utflytningsmedel 
typ ES innehåller silikon). 
 
Tillsats: max 1 eller 2 % beroende på typ och 
färgserie. 
 

11  Mjukgörare WM1 
Hjälpmedel för att åstadkomma en mera flexi-
bel färgfilm. Tex för att lättare kunna göra efter-
bearbetning i färgfilmen som skärning och 
stansning utan risk för kantresning i materialet 
om tryckfärgen har en sådan tendens. 
 
Ej för 2-komponentsfärger! 
(Kantresning kan också motverkas genom att 
trycka med en tunnare duk) 
Kan användas för t.ex. Maraplast D, Libragloss 
LIG, Libraspeed LIS, Libramatt LIM, Libraprint 
LIP och Marastar SR. 
 
Tillsats: Max 5 % 
 
WM1 förlänger torktiden - kontrollera före 
upplagetryck! För mycket mjukgörare kan ge 
risk för blockning! 
 

12  Ställmedel STM 
Viskositetshöjande medel i pulverform. Kan 
återställa färgens viskositet om den har spätts 
för mycket med förtunning. Kan påverka fär-
gens glansgrad. 
 
Tillsats: 1-2% beroende av färgserie 
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13  Primer P2 
Användes för förbehandling av tryckmaterial av 
polypropen (PP). Kan i vissa fall ersätta corona- 
eller flambehandling. Produkten är en tunn-
flytande vätska och kan penslas, sprutas eller 
appliceras med en trasa i tunt lager- ej för flö-
digt. 
 
Behandligen fungerar som en "grundning" och 
ger en permanent effekt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sammanställning över viktiga hjälpmedel 
  

Färgserie Förtunning Jetförtunning Fördröjare Rengöring 
 
Marasoft MS UKV1, UKV2 7037 SV5 UR3 
Maragloss GO QNV 7037 SV1 UR3 
Libragloss LIG LIGV LIGJV SV1 LIUR  
Libraspeed LIS UKV1, UKV2 7037 SV1, SV9 UR3 
 PSV (för styren) 
Libramatt LIM UKV2 7037 SV1, SV9 UR3 
Libraprint LIP UKV2 7037 SV1, SV9 UR3 
Maraplan PL PLV 7037   - UR3 
Marastar SR UKV1, UKV2 7037 SV1, SV5, SV9 UR3 
Maraprop PP QNV   - SV1, SV9 UR3 
Maraflex FX UKV1, UKV2   - SV1, SV5 UR3 
Maraplak MM MMV MMJV SV1 UR3 
Maragraph GR UR3 PSV SV8, SV1 UR3 
Glasfärg GL GLV   - SV1, SV9 UR3 
Marapur PU PUV 7037 SV1, SV9 UR3 
Marapoxy Y YV  SV3 UR3 
Marapol PY UKV1, UKV2 7037 SV3, SV9 UR3 
Maraflor TK UKV1, UKV2   - SV1 UR3 


