
 

 
BOLETIM TÉCNICO: QT-THIX™ 

 
Emulsão pronta para uso, sensibilizada de alta viscosidade para impressão em 3D e outras aplicações em 
alto relevo para tintas Gênesis plastisol, base de água ou até solventes não agressivos (baixa produção). 
 
QT-THIX é uma emulsão com tecnologia SBQ fotopolímero-direta, formulado para a produção de matrizes 
com espessura (relevo) para a fabricação e aplicações que requerem depósitos de tintas elevadas usando 
tinta plastisol,  base de água, ou tintas solventes não agressivos. Isto, incluem efeito 3D com plastisol, efeito 
puff, efeitos lenticulares para sportswear impresso, máscaras de solda destacáveis na indústria eletrônica, 
efeito falso mosaic, efeitos principais de vidro e de cerâmica de decoração e selos.  

Viscosidade extremamente alta QT-THIX  (≈60.000 CPS) fornecendo controle de “revestimento” excelente. 
Seus elevados teor de sólidos (52%) resulta em excelentes secagem em malha grossa e rápido. Sua cor 
vermelha oferece uma fácil inspeção na emulsão. QT-THIX  são extremamente duráveis e não se tornará 
pegajosa sob condições de alta umidade. 
Mesmo muito grossa, a QT-THIX  consegue detalhes precisos de impressão.  
QT-THIX é fácil de recuperar também. 
 
Instruções 
 
Passo 1: Preparar o tecido (tecido Gênesis Global). 
 
Devido ao considerável volume e espessura da QT-THIX para ser exposto, recomendamos o uso de tecidos 
não-tingidos. Desengordurar o tecido usando MAGIC MESH PREP. 
 
Passo 2: Manuseio / Preparação. 
 
QT-THIX está pronto-a-usar e não deve ser agitada, como que corre o risco de introdução de bolhas de ar.  
 
Passo 3: Aplicação na tela (matriz). 
 
Devido  a elevada viscosidade da QT-THIX, utilizar o aplicador de emulsão arredondado lentamente a fim 
de encher as aberturas da malha e evitar bolhas aprisionadas. Há diversas possibilidade e formas de 
aplicação, mas sugerimos o seguinte: 2 demãos no lado rodo seguido e imediatamente uma demão do lado 
de impressão (para "reunir" a emulsão em excesso e “alise" a superfície) e 4 demãos mais do lado do rodo; 
girar a tela 180 º e repetir procedimento. Gire novamente 180º e repita o procedimento.  
Este procedimento manual apresenta tais variáveis que afetam ao controle da camada da espessura como 
a velocidade de aplicação, ângulo e pressão, bem como o nível de enchimento da calha de aplicação 
(aplicador). Assim, a espessura da emulsão não será tão consistente como os obtidos com CDF / QT 
(FILME CAPILAR) - que também oferecem velocidade muito mais rápida de processamento. 
 
Seguem-se as contagens de malha diferentes (por polegada) / diâmetros de rosca (em microns) e regimes 
de camada (lado de impressão / lado do rodo) com o resultado aproximado da camada de emulsão (em 
microns): 
 
25/inch/260 d: 2/4 ≈ 360; 2/6 ≈ 520; 2/10 ≈ 900; 2/12 ≈ 1100.. 
40/inch/250 d: 2/9 ≈ 300 
54/inch/140 d: 2/5 ≈ 200; 2/8 ≈ 300; 2/12 ≈ 500. 
83/inch/100 d: 2/9 ≈ 330 
110/inch/80 d: 2/5 ≈ 140 
 
Etapa 4: Secagem. 
 
Secar as telas completamente com multicamadas em uma posição horizontal, a impressão voltado para 
baixo. Recomendamos que QT-THIX ser secos com secadores convencionais e definir numa temepratura 
não superior a 104°F. (40°C). O tempo de secagem vai variar conforme a camada da emulsão (grossa), 500 
microns de espessura requerem 4 - 6 horas; 1000 microns deve ser seco durante pelo menos 8 horas. Use 
um humidificador na área de secagem, se possível. Note-se que, após secagem inicial, as emulsões muito 



 

grossas podem exigir uma ou duas “alisamento” no lado rodo para melhorar a ancoragem da malha. Depois 
devem ser secos completamente antes da emulsão ser exposta. 
 
Passo 5: Calculo do tempo de exposição (aproximado). 
 
Consulte a lista de tempos de exposição teóricasabaixo: 
 Exposição Tempo x  Fatores Variável de Exposição = Tempo de Exposição Aproximado. 
 
Passo 6: Faça um teste. 
 
Calcular cinco teste de exposições,  sendo dois abaixo e dois acima do tempo de exposição aproximado 
com a fita de teste positivo. Expor a tela para o menor tempo de exposição a ser testado. Usar a “máscara”  
de 1 à 5 do positivo e expor a tela para chegar ao tempo de exposição mais curto. 
Repetir este processo até cinco exposições para chegar ao maior tempo de exposição. Faça uma cópia da 
emulsão e compará-lo ao teste positivo. A exposição “ótima” é indicado por: contorno no positivo ou 
escurecimento da cor emulsão é observável se a exposição for aumentada. A emulsão ‘lado do rodo” é duro 
e não viscosas. As melhores impressões do teste positivo no nível necessário de resolução. 
  
Passo 7: Exposição da emulsão. 
 
Expor a emulsão no “passo” de exposição seleccionado. Para melhorar a força e a resistência da emulsão, 
secar-lo cuidadosamente e pós-expô-la em ambos os lados. Com uma lâmpada de metal watt 5000 
halogenato a uma distância de exposição de 40 polegadas (1 metro), o tempo de pós-exposição é 3 - 5 
minutos. 
 
Passo 8: Lavar a emulsão (tela). 
 
Após a exposição, molhar ambos os lados da tela, com uma pulverização suave de água fria, depois 
pulverizar suavemente sobre o lado de impressão até que as áreas de imagem clareie. 
Tempo para abrir a emsulão é proporcional à espessura do estêncil. 200-300 microns exigirá 15 - 20 
minutos para que a imagem clareie, 500 mícrons vai exigir de 20 a 30 minutos. O tempo de pulverização 
pode ser reduzido por imersão da tela na água, com o tempo de imersão também é  proporcional a 
espessura stencil. (200-300 microns exigem cerca de 5 - 10 minutos; 500 mícrons, cerca de 15 - 20 
minutos) Depois que a imagem abre, lavar ambos os lados da tela, com uma pulverização suave até que 
nenhum emulsão mole é deixado no lado rodo, e nenhuma espuma ou mais bolhas. Recomendamos secar 
o excesso de água do lado de impressão com papel de jornal. 
 
Passo 9: Blockout e Retoque. 
 
Opção Blockout 1: Antes da secagem e expondo a tela emulsionada, utilizar o excesso de emulsão para 
cobrir a área aberta. 
Opção Blockout 2: Para não à base de água de tintas, após a exposição e lavagem, seque-o  e aplicar o  
Filler 60, ou Extra Heavy Blockout n º 10. Opção 1: Use emulsão de excesso e re-expor a tela. Opção 2: 
Com as tintas não aquosas, usar Filler n º 60 ou Blockout Extra Heavy 10 diluído com água. 

Passo 10: Remoção da Emulsão. 
 
A Gênesis Tintas recomenda solvente de limpeza ou o diluente de tinta para remover toda a tinta a partir da 
tela. Porém a ULANO recomenda produtos adequados e ecologicamente correto  para fazer tanta remoçaõ 
de tinta como das emulsões sem danificar muito as malhas (STRIPMATIC). 
 

 
ARMAZENAMENTO 
 
Prazo de validade na embalagem: 1 ano a 70 ºF. (21 ºC). Não deixe QT-THIX em congelamento. Telas 
emulsionadas podem ser armazenadas durante 4 semanas em completa escuridão a 70 º F. (21 ºC). Telas 
remulsionadas podem absorver a umidade do ar, assim re-secar  antes da exposição. 
 



 

Os tempos de exposição teóricas com A 5000 LÂMPADA METAL WATT a 40 polegadas (100 cm distância 
da exposição) : 
 
Espessura Stencil (em microns) = Tempo de exposição teórica (em minutos): 
                       140                       =                      0,5 - 1 
                       200                       =                         1 - 2 
                       300                       =                      1,5 - 2,5 
                       350                       =                         2 - 2,5 
                       500                       =                      2,5 - 3,5 
                       900                       =                         5 - 7 
                      1100                      =                         7 - 10 
 
Variáveis de exposição: Para calcular um tempo de exposição aproximado, multiplique os tempos de 
exposição teórica acima de todos os fatores e variáveis que se aplicam. 
  
20 polegadas / 50 cm. 0.25 44 polegadas / 110 cm. 1,21 
24 polegadas / 60 cm. 0.36 48 polegadas / 120 cm. 1,44 
28 polegadas / 70 cm. 0.49 52 polegadas / 130 cm. 1,69 
32 polegadas / 80 cm. 0,64 56 polegadas / 140 cm. 1,95 
36 polegadas / 90 cm. 0.81 60 polegadas / 150 cm. 2,25 
40 polegadas / 100 cm. 1.00 72 polegadas / 180 cm. 3,2 
 


