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Informacja techniczna 
7/2022 
 
 
 
 
 

Mirror Ink M3 
„farba lustrzana“ – srebrna, odporna na warunki atmosferyczne 
 
 

Zastosowanie 

Mirror Ink M3 jest farbą metaliczną, sitodrukową na bazie rozpuszczalników.Farbą tą drukuje się od 
tyłu różne przezroczyste folie oraz szkło by uzyskać efekt lustrzany. 

Mirror Ink M3 dostępny jest również w wersjach kolorowych. Odpowiednie ciekłe barwniki można 
zamówić bezpośrednio u nas.Szczegółowe informacje znajdą Państwo na ostatniej stronie. 
 
Właściwości ogólne 

 farba gotowa do druku 
 dobra przyczepność do folii PC, poddanej wstępnej obróbce folii PET-i do szkła 
 dobre właściwości drukowania i przetwarzania 
 doskonała odporność na warunki atmosferyczne 
 wysoki połysk 
 
Podłoże drukowe 

Warunkiem koniecznym do powstania efektu lustrzanego jest użycie materiału o obustronnym wysokim 
połysku. 

Tylko na błyszczącej powierzchni płatki metalowe znajdujące się w farbie potrafią ułożyć się równolegle 
do powierzchni substratu i w całości odbijać świało. Jeżeli powierzchnia podłoża jest lekko 
chropowata , światło będzie się niecałkowicie odbijać z powodu nierówmiernego rozłożenia płatków 
metalowych. Powierzchnia metalu może wtedy wydawać się matowa. 
 
Środeki pomocnicze 

Mirror Ink M3 jest farbą gotową do druku. 
Jeśli jest konieczne można dodać rozcieńczalnik M 209. 
 
Aby zwiększyć lepkość farby należy dodać: 
Mirror Ink Additiv L56605  (0,5 – 2 %) 

Na nie których podłożach np. na Autoflex EBG 180L można zwiększyć przyczepność przez dodanie Mirror Ink 
Additiv L56605. 
 
W celu poprawienia płyności farby należy dodać: 
Additiv L61529  (do 1 %) 

Ten Additiv poprawia krycie i odporność na warunki atmosferyczne. Dodanie jego zbyt dużej ilości do farby 
wpływa negatywnie na kredowanie. Dlatego aby wyrównać pogarszającą się odporość na zarysowania należy 
zapewnić odpowiednie wysuszenie druku 

Uwaga: Dodanie zbyt dużej ilości pogarsza połysk warstwy lustrzanej. 
 
Sito 

W zależności od motywu polecamy sita o gęstości od 77 do 150 włókien/cm . 

Ważne jest by szablon sita był optymalnie powleczony farbą. Jeśli powłoka farby jest cieńka, to nie uzyska się 
optymalnej warstwy lustrzanej.Jeśli jednak powłoka farby jest zbyt gruba to farby nie da się przecisnąć przez 
sito, tak jak by była zaschnięta. 
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Mirror Ink M3 
 
 

Przygotowanie farby do druku 

Przed użyciem dobrze wymieszać! 
Uwaga!! 
Nawet niewielkie  ilości silikonu mogą spowodować powstanie tak zwanych rybich oczek albo 
mikrootworów. Dlatego należy używać tylko absolutnie czystych przyrządów oraz dobrze 
odtłuszczonych sit. 
 
Rakla 

65° – 75° Shore A 
 
Nakładanie farby 

Farbę należy nakładać stosunkowo grubo gdyż każdy pasek lub inne niedokładności bedą widoczne na 
gotowym obrazie. 
 
Suszenie 

Stopień połysku i jakość lustra są zależne od warunków suszenia oraz materiału i rodzaju jego powierzchni. 

Żeby utworzyć powierzchnię lustrzaną należy tak suszyć, aby całkowicie odparować rozpuszczalniki. 

Im wyższa jest temperatura suszenia i dłuższy czas tym lepszy jest połysk, lepsza jakość lustrzana oraz 
większa odporność na zarysowania. 
 
Suszenie na PC oraz EBG 180L-Foli w suszarce tunelowej: 
1. Sekcja 50 °C   2. Sekcja 80 °C  3. Sekcja suszenie na powietrzu 

Aby dodatkowo ustabilizować warstwę nadruku (film barwny) należy koniecznie suszyć 30 minut przy 
temperaturze 80 – 90 °C w piecu suszarniczym doprowadzającym ciągle świerze powietrze. 
 
Suszenie na PMMA-Folia 99524 Evonik (drukować na stronie z niebieską folią ochroną) i tawardym 
przeźroczystym PCW w suszarce tunelowej: 
1. Sekcja 50 °C   2. Sekcja 50 °C  3. Sekcja suszenie na powietrzu 

Aby dodatkowo ustabilizować warstwę nadruku konieczne jest suszenie 60 minut przy 50 °C w piecu 
suszarniczym doprowadzającym ciągle świerze powietrze. Testy z taśmą klejącą pokazują, że przy druku na 
PMMA i na twardym PCW nie uzyskuje się dobrej przyczepności. 
 
Suszenie na szkle w suszarce tunelowej: 
1. Sekcja 50 °C   2. Sekcja 80 °C  3. Sekcja suszenie na powietrzu 

Ostatnim krokiem jest wypalanie 30 min. 120 °C względnie 10 min. 300 °C w piecu suszarniczym (dane 
orientancyjne). Wyższe temperatury suszenia skracają czas suszenia. 
 
Czyszczenie 

Rozcieńczalnik M 209 
 
Możliwości dodatkowego nadruku 

Aby chronić warstwę Mirror Ink M3 przed mechanicznymi oraz chemicznymi uszkodzeniami takimi jak tłuszcz 
skóry lub krem do rąk zalecany jest dodatkowy nadruk. 
Tłuste odciski palców redukują znacząco odporność na warunki atmosferyczne. 

 

 

Widoczna strona powierzchni lustrzanej 
 

Dodatkowy nadruk farby pośredniej na Mirror Ink 
W celu ochrony przed chemicznymi i 

mechanicznymi uszkodzeniami 

Folia przezroczysta 
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Nadruk farb na materiale bez dalszej obróbki - formowanie oraz wtrysk: 

Dla ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dodatkowego polepszenia odporności na warunki 
atmosferyczne można zastosować do nadruku warstw pośrednich następujące rodzaje farb (w zależności od 
materiału): 

Materiał Rodzaj farby Sito 
 PC, PVC, Polistyren, PMMA, PET  NoriCure® MPF 120-34 Y 

 PC, PVC, Polistyren, PMMA  Aqua-Jet® KF 120-34 Y 

 szkło, PET  NoriGlass TPI 120-34 Y 
 
Dla technologii IMD-zalecany jest nadruk z następujących powodów: 

 polepszenie plastyczności warstwy lustrzanej (zobacz akapit „formowanie“) 
 polepszenie przyczepności do plastiku 
 
Farby do drukowania warstw pośrednich (farby sitodrukowe/produkt poprawiający przyczepność) mogą być 
stosowane w zależności od materiału na którym dokonuje się druków: 

Materiał Rodzaj farby Sito 

 PC 
NORIPHAN® XWR 
NORIPHAN® N2K 

AquaPress® CA LT oraz HT 

120-34 Y 
120-34 Y 
  77-48 Y 

 PET NoriPET® 120-34 Y 

 PMMA AquaPress® CA LT oraz HT   77-48 Y 
 
Konieczne jest natychmiastowe wysuszenie farb pośrednich aby warstwa lustrzana nie zmatowiała. 
 
Więcej informacji o poszczególnych systemach farb znajdą państwo w odpowiednich informacjach technicznych 
(zobacz www.proell.de). 
 
Uwaga: 
Nieodpowiednie farby oraz nieodpowiednie suszenie prowadzą do zmatowienia Lustra. (wstępne testy!). 

By nadruki Mirror Ink M3 móc stosować w plenerze należy koniecznie przeprowadzić odpowiednie testy 
klimatyczne dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. 
 
Test klimatyczny z Mirror Ink M3 przeprowadzony przey firmę Pröll: 
252 godzin / 60 °C / 95 % względnej wilgotności: drobne uszkodzenia w połysku lustrzanym. 

Do tego testu zostało użyte sito 100-40 Y, folia Makrofol® DE 1-1, 250 µm, suszenie 30 min przy temperaturze 
90 °C. 
 
Formowanie 

Warstwy „lustrzane” uzyskane za pomocą Mirror Ink M3 są tylko częściowo odkształcale. 
Warstwa Mirror Ink M3 podczas formowania na rozciągniętych obszarach staje się cieńsza. Dlatego powinnien 
on być złożony przynajmniej z dwóch warstw farby. 

Warunkiem koniecznym dla formowania jest dobre wysuszenie wszystkich warstw. Jeżeli warstwa farby nie 
zostanie wystarczająco wysuszona może podczas formowania kleić się do narzędzi maszyny wtryskowej. Nie 
usunięte pozostałości rozpuszczalnika podczas podgrzewania formy mogą prowadzić do powstania 
pęcherzyków w warstwie lutrzanej. 
Warunki suszenia poszczególnych farb opisane zostały w odpowiednich informacjach technicznych. 
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Technika wtryskowa 

Farba lustrzana z nadrukiem farb pośrednich AquaPress® CA LT und HT, NORIPHAN® N2K lub  
NORIPHAN® XWR może zostać użyta do nadruku plastiku w technice wtryskowej.Jeżeli farbą pośrednią jest 
NORIPHAN® XWR w zależności od materiału oraz granulatu wtryskowego wówczas warstwą ostatnią musi być 
nadruk NORIPHAN® HTR N, NORIPHAN® N2K lub NoriPET®. 
Wszystkie pośrednie nadruki powinny być odpowiednio wysuszone aby zapobiec wymyciu farby podczas 
użycia w technice wtryskowej. 
Do technki wtryskowej nadają się materiały, które obrabiane są w temperaturach ok 260 °C oraz posiadają 
niską lepkość w stanie stopionym. Zalecane jest dobre odprowadzanie ciepła od strony folii. 

Jeżeli drukuje się NORIPHAN® XWR 952 dwa razy oraz NORIPHAN® HTR N 952 jeden raz, wówczas 
temperatura farby może wynosić 280/290 °C oraz temperatura maszyny 80 °C . 

W takim wypadku odporność na rozwarstwianie nie jest zbyt dobra, ze względu na niską spójność warstwy 
metalicznej. 

Uwaga: 
Unikać przelania krawędzi przy druku farby lustrzanej; pomocne jest tu stosowanie lekko wystającego pokrycia. 

Aby zapewnić optymalne zastosowanie Mirror Ink M3 należy przetestować produkt w warunkach zakładowych. 
 
Data ważności 

Produkt jest zdatny do użytku dopóki nie zostanie przekroczona data ważności podana na etykiecie. 
Warunkiem koniecznym jest przechowywanie w oryginalnym, nieotwartym pojemniku w temperaturze miedzy  
5 °C a 25 °C. 

Optymalny okres trwałości otwartych puszek farby uzyskuje się poprzez bezpośrednie zamykanie po każdym 
użyciu. 
 
Ważne 

Podczas transportu albo magazynowania pojemniki mogą się ochłodzić lub ogrzać. Dlatego należy je otworzyć 
dopiero wtedy, gdy ich temperatura zrówna się  z temperaturą  pomieszczenia lub otoczenia. Dotyczy to również 
środków pomocniczych. 

Bardzo duży wpływ na rezultat końcowy mają podłoże i warunki druku. Przed produkcją podłoże nadruku 
należy dokładnie przetestować w warunkach odpowiadających rzeczywistym warunkom druku.Rzekomo te 
same materiały mogą być różne w zależności od producenta jak i dostawy. Należy również pamiętać o tym, że 
niektóre substraty mogą być pokryte środkiem antyadhezycyjnym, dodatkiem antystatycznym lub zawierać 
modyfikujące dodatki co może zmniejszyć przyczepności farby. 
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Mirror Ink M3 odcienie farby lustrzanej 

Do uzyskania barwnych efektów lustrzanych w Mirror Ink M3 oferujemy nastepujące kolory: 

Mirror Ink M3 złoty 195*1   Mirror Ink M3 zielony 695*1 
Mirror Ink M3 różowy 395*1   Mirror Ink M3 czarny 995*1 
Mirror Ink M3 niebieski 595*1    
 
Barwniki płynne (colorants) do mieszania z Mirror Ink M3 w celu uzyskania efektów lustrzanych 

Poprzez dodanie barwników do Mirror Ink M3 można uzyskać różne gradacje odcieni. 

Oferujemy następujące barwniki: 
C101 złoty*1 *   C402 fioletowy*1  C801 miedziany*1 
C301 czerwony*1   C501 niebieski*1  C901 czarny*1 
C401 różowy*1    C601 zielony*1 
 
Suszenie: 
Podczas suszenia odcieni Mirror Ink M3 należy pamiętać, że niezależnie od rodzaju podłoża na którym 
drukujemy, należy w pierwszym etapie suszyć w temperaturze 50 °C. 
Odcienie lustrzane suszone w za wysokich temperaturach nie są zbyt intensywne, gdyż pigmenty nie dochodzą 
do folii.Poza tym przy wysokich temperaturach suszenia połysk może się zmieniać z druku na druk. 
W celu osiągnięcia dobrej odporności na zarysowania należy po suszeniu utrwalić nadruk w temperaturze 
ok.80 °C przez 30 minut. 
 
 
 
*1 = Produkt nie jest magazynowany produkcja na zamówienie 

 
Przed produkcją seryjną należy każdy produkt testować w warunkach zakładowych (badanie klimatyczne, test na 
odporność itp.) by zapewnić optymalne zastosowanie farby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsza informacja oparta jest na aktualnym stanie naszej wiedzy i jej intencją  jest wyłącznie opisanie naszego produktu i 
moż liwości jego zastosowania. Zatem nie powinna być ona interpretowana jako gwarancja jakichkolwiek specyficznych 
właściwości czy kwalifikacji produktu. 
Za prawidłowe stosowanie, przechowywanie i używanie produktu zgodnie z dobrą  praktyką  w przemyś le i zgodnie  
z obowiązującymi przepisami odpowiada odbiorca/użytkownik. Jego zadaniem jest również  przetestowanie przydatności 
produktu do konkretnych technik i celów. 
Za nieprawidłowe stosowanie, przechowywanie i używanie produktu Firma Pröll nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach zwracamy równowartość zużytej części dostarczonego przez nas produktu. 
Nasza usługa w zakresie doradztwa technicznego obejmuje zarówno osobiste lub telefoniczne kontakty z klientami jak  
i przeprowadzanie profesjonalnych testów. Wiele cennych informacji znajduje się  w naszych broszurkach i ulotkach 
informacyjnych. 
 
Z tą informacją techniczną tracą poprzednie informacje techniczne swoją ważność. 
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