
 

 
ORANGE™ 

 
ULTRA-RÁPIDA EXPOSIÇÃO, EMULSÃO FOTOPOMIERA TECNOLOGIA HÍBRIDA PURE PARA O 
TÊXTIL EMULSÃO; LARANJA "MASKING" COLOR ELIMINA O USO DE POLIESTER AMARELO. 

 
Orange é fornecida pronto para uso, de rápida exposição, tecnologia  SBQ-fotopolímero emulsão direta 
formulada para impressão para sportswear (têxtil). Sua alta viscosidade (6000 - 8000 CPS) melhora o 
controle no emulsionamento da tela e ideal para tecidos grossos. O seu elevado teor de sólidos (44-46%) 
resulta um melhor acabamento e evita passadas, especialmente em malha grossa, e a definição de bordas 
são excelentes, assim como sua rápida secagem. A cor de alto contraste laranja evita o “espalhamento” de 
luz significativa, melhorando assim a resolução, e oferece fácil inspeção. Com a emulsão Orange não exige 
malha tingido (amarelo). Resistem a Plastisol, solventes fracos, e algumas tintas à base de água, tornando 
mais fácil para recuperar em equipamento automático de recuperação ou manualmente. A Orange é 
formulada para reduzir o tempo de revelação (revestimento, secagem e exposição) e com alto rendimento. 
Sua velocidade de exposição rápido também será de interesse para mesa reveladora que usa luz fraca. 
 
 
INSTRUCÕES 
 
Passo 1: Preparação da tela. 
 
Utilizar o Magic Mesh Prep (verificar seu passo-a-passo para desengordurar corretamente o tecido). 
O Magic Mesh Prep além de ser uma agente desengraxante, serve como agente humectante e anti-estático, 
assim facilitando a passagem de tinta no silk e emulsionamento mais uniforme. 
 

 
Passo 2: Sensibilização. 
 
Orange já vem pré-sensibilizada com a tecnologia SBQ (Híbrida), assim não necessita adicionar nada. 
Orange só pode ser trabalhada em condições de luz amarela.  
 
Passo 3: Aplicação. 
  
Metodo 1: Aplique uma camada de emulsão no lado de impressão, em seguida, uma demão sobre o outro 
lado (rodo). Seca-se a tela de fundo. 
Metodo 2: Aplique duas demãos no lado de impressão, em seguida, duas demãos no lado do rodo, úmido 
sobre úmido. Depois de cada revestimento, girar a tela 180 ° 
Metodo 3: Seguir o Método 2 (acima). Em seguida, após a secagem da tela, aplique duas demãos 
adicionais no lado de impressão, úmido sobre úmido. 
 
Passo 4: Secagem da tela. 
 
Secar-las completamente na posição horizontal, a impressão de cabeça para baixo, em temperatura 
ambiente em uma área isenta de sujeiras e poeiras sem luz UV. Use um ventilador para acelerar a 
secagem. Se estiver usando um secador (estufa), seque a tela com o ar quente e filtrada, até 104°F (40°C).  
 
Passo 5: Calcule o tempo de exposição (aproximado). 
 
Consulte a Tabela de exposição Base (boletim técnico anexo ou no site www.genesisglobal.com.br).  
Base de Tempo de Exposição x Fatores variáveis de exposição = Tempo de Exposição aproximado. 
 
Passo 6: Fazer Teste de Exposição. 
 
Use Kit exposição de Ulano para testar exposições acima e abaixo do tempo de exposição aproximado, ou 
fazer um teste seguindo as instruções sobre o "tabela de Apoio " no vídeo em nosso Website: 
www.ulano.com. A exposição ideal é indicado quando: 
 
■ Sem contorno positivo ou escurecimento da cor da emulsão é observável se a exposição é maior. 



 

■ A Emulsão do lado do rodo da tela fica duro e não viscoso após a lavagem. 
 
Passo 7: Lavagem do tela (Remoção da parte não revelada) 
 
Após a exposição, molhar ambos os lados da tela com água fria suavemente. Em seguida, pulverizar com 
força de um lado (impressão) até que as áreas da imagem apareçam. Enxaguar os dois lados da tela com 
suavemente até que a emulsão macia é deixada para o outro lado da tela, e sem que espumas ou bolhas 
permaneçam. Remova o excesso de água do lado de impressão com papel de jornal. 
 
Passo 8: Blocagem e Retoques. 
 
Blocagem Opção 1: Antes da secagem e expondo a tela revestida, utilize excesso de emulsão da fase de 
revestimento para cobrir a área como Bloqueador. 
Blocagem Opção 2: Para não-tintas à base de água, após a exposição e lavagem, seque a tela. Aplicar na 
tela o Filler No.60 ou Extra Heavy Blockout No.10.  
 
Retoques Opção 1: Usar o excesso de emulsão e voltar a expor na tela.  
Retoques Opção 2: Para não-tintas à base de água, use tela Filler No. 60 ou Extra Heavy Blockout No. 10 
diluído com água. 
 
Passo 9: Remoção da Emulsão. 
 
Utilizar o Eco-Wash 160 ou o solvente de tinta, para remover toda a tinta que fica na tela. Use na tela 
Desengraxante Líquido No. 3 para ajudar a remover a tinta e resíduos de solventes que possam prejudicar 
a ação do removedor de emulsão.  
Escove o Removedor de Emulsão Líquido No. 4 ou removedor de Paste estêncil No. 5 em ambos os lados 
da tela. Não deixe que o removedor de emulsão seca na tela. Lava-se a tela com jato de água forte. Use 
Walk Away Remover ou Remover Haze Haze n º 78 para remover a tinta e resíduos de tira-fantasma. 
 
 
Obs:  
Para tintas base de água, a Orange resiste uma média de 5.000 impressões, para melhorar sua 
durabilidade e resistência ao atrito, recomenda-se adicionar DIAZO. 
 


