
Kopírovací roztoky 

Ulano Proclaim 

Emulze pro ředidlové i UV barvy, pro všechny grafické práce. Ideální pro tisk jemných čar a půltónů, snadno 

se odvrstvuje. 

Barva zelená, obsah pevných látek 35%. Balení 0,85 kg, 3,8 kg. 

Ulano Proclaim HR 

Diazo-fotopolymerní emulze s vysokým rozlišením, velká expoziční šířka, vynikající přemostění ok, rychlé 

schnutí. Vhodné pro náročné grafické, elektronické a průmyslové aplikace. Emulze pro ředidlové barvy. 

Barva světle modrá, obsah pevných látek 35%. Balení 0,85 kg, 3,8 kg 

Ulano LX 660 Blue 

Universální emulze pro ředidlové a vodové barvy, rychlé sušení. Vynikající pevnost za mokra, velká 

expoziční šířka. Použití pro většinu grafických aplikací. Středně rychlý osvit 

Barva modrá, obsah pevných látek 38%. Balení 0,85 kg, 3,8 kg 

Ulano Orange 

SBQ fotopolymerní emulze, ultra rychlý osvit, pro potisk sportovního oblečení. Doporučeno pro 

plastizolové a transférové barvy. Přidáním Diaza  zcitlivovače zvýšíte ododlnost šablony.                       

Vhodná i pro slabší světelné zdroje a pro hrubé sítoviny. 

Barva oranžová – není nutné používat barevnou sítovinu, obsah pevných látek 44%. Balení 0,85 kg, 3,8 kg 

Ulano QT-Discharge 

Emulze pro vodové, plastizolové a dicharge barvy. 

Barva kontrastní růžová, obsah pevných látek 41%. Balení 0,85 kg, 3,8 kg 

Ulano QLT 

SBQ fotopolymerní emulze pro potisk textilu ředidlovými a plastizolovými barvami. Určena pro velké 

tiskové náklady. Ultra rychlý osvit. Přidáním Diaza zcitlivovače je odolná proti vodním barvám. 

Barva modrá, obsah pevných látek 43%. Balení 0,83 kg, 3,8 kg 

Diazo C62 , C-10 

Zcitlivovač C 62 pro 0,83 kg balení a C-10 pro 3,8 kg balení 

Ulano QX3 

SBQ fotopolymerní emulze připravená k okamžitému použití, pro ředidlové barvy. 

Matný povrch eliminuje problémy s tiskem při vysoké a nízké vlhkosti. Vynikající rozlišení. Vhodná i pro 

slabší světelné zdroje. 

Barva zelenomodrá, obsah pevných látek 37%. Balení 0,83 kg, 3,8 kg 

 



Ulano QX5 Blue 

SBQ fotopolymerní emulze pro ředidlové a plastizolové barvy, připravená k okamžitému použití. Ultra 

rychlá expozice. Vhodná pro CTS a led osvity. 

Barva modrá, obsah pevných látek 43 %. Balení 0,83 kg, 3,8 kg 

 

Retušovací roztok 

Screen Filler No. 60 

Velmi hustý, pro ředidlové barvy, balení 2 litry 

 

Odmaštění a příprava sítoviny 

Ulanogel No.23 

Odmašťující a brusná pasta, balení 1 litr. 

Screen Degreaser Conc. No.33 

Odmašťovací koncentrát, ředí se 1:10 vodou, balení 1 litr 

 

Odvrstvování 

Ulano Stencil Remover Conc. 1:50 

Odvrstvovací koncentrát, balení, 1 litr, 5 litrů  

Ulano Stencil Remover Paste No. 5 

Odvrstvovací pasta, balení 1 litr, 3,8 litry 

 

Mycí ředidla 

Ulano Press Wash 

Mycí ředidlo na bázi rozpouštědel, má mírný zápach, neobsahuje halogenové uhlovodíky 

Balení 30 litrů. 

Ulano SV 8 

Čistící ředidlo pro in-line mycí systémy. Je biologicky odbouratelné. Použití pro většinu ředidel a plastizoly. 

Balení 25 litrů. 

Ulano SV 61 

Čistící ředidlo pro automatické a ruční systémy. Balení 5 litrů. 



Cleanmatic MF 12-2 

Koncentrát na čištění sít, který se používá zředěný vodou a je velmi vhodný pro čištění plastizolovýc, 

ředidlových a UV barev. Byl vyvinut pro čištění sít v automatických myčkách. Produkuje málo pěny. 

Balení 5 litrů, 200 litrů 

 

Lepidlo 

Frame Adhesive Fast 

Dvousložkové lepidlo zelené barvy, určené pro lepení sítoviny na rámy. 

Balení sada 840 kg, nebo lepidlo 4,25 kg + 900 g tužidlo 

 

Čističe a odduchovače 

Ulano Actighost Rapid Gel 

Viskózní alkalický čistič k odstranění zbytků barev a duchů, je bez zápachu. Balení 5 kg. 

Ulano Ghost Remover Advance 

Odduchovací tekutina, balení 5 litrů 

  

Filmy 

Folie pro tisk filmů pro výrobu sítotiskových šablon 

42cm x 30 m 

61cm x 30 m 

A3 


