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  MNK BIO  

Codigo M190000 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
Série de tintas PU à base de água de fontes renováveis. 
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

Serigrafia têxtil direta em malhas e tecidos, artigos pré-
cortados e vestuário. 

 

PROCESSO DE IMPRESÃO 
 

 

Substratos 

• Algodão organico 

• Algodão 100% 

• Algodão/PES 

 
Th/cm 

Max 120 th/cm para BINDER, 

Max 90 th/cm para WHITE e 

BASE 

Emulsão 
• Zero In Astra 

• Zero In Universal Plus 

Borracha 
Perfil plano; Dureza de acordo 

com o efeito 

Secagem 140°C - 160°C por 3 min 

Diluição Se necessário, max 3% água 

Espessante 
Se necessário, max 2% 

Texilac Addensante 162 

 
Pigmentos 

• Texilac Coloranti (max 5%) 

• Ecotex P Pigmenti (max 5%) 

Retarder 5% Texilac Ritardante 

 
Fixante 

If necessary até 

10% Hardener Eco   ou 

5% Ecotex Fix 70 

Limpeza Water ou Screenclean CT05 

Armazenagem 
• Evitar luz directa 

• De 15°C a 35°C 

Packaging 5 Kg 

MSDS Disponível a pedido 

CARACTERISTICAS GERAIS 

• Tintas de alta sustentabilidade 

•  De materiais à base de plantas 

•  Até 82% de teor de carbono de base 

biológica* 

•  Flexível, não pegajosa 

•  Fácil de imprimir, sem bloqueio na tela 

•  Excelente resistência à lavagem 

•  Livre de substâncias perigosas. 

Adequado para impressão de contato 

com a pele e roupas de bebê 

 

 

PREPARAÇÃO 

MNK BIO WHITE está pronto para usar, adicione Texilac 
Coloranti ou Ecotex P para obter tons pastel. 

Para obter cores brilhantes em tecidos de cores claras, 
use MNK BIO BINDER. 

Use MNK BIO BASE para cores brilhantes e opacas em 
fundo escuro. 

Use até 3% de água para ajustar a viscosidade, até 5% 
de Texilac Ritardante para aumentar a printabilidade e 
imprima usando telas de malha alta. 

Adicione até 2% de Texilac Addensante 162 para 
aumentar a espessura. 

A série MNK BIO tem boa solidez geral, de qualquer 
forma recomendamos a adição do fixador Hardener Eco 
ou Ecotex Fix 70 para imprimir em tecidos sintéticos ou 
para reduzir a temperatura de secagem. 

Quando o Hardener Eco é adicionado, a mistura pode 
ser usada por cerca de 12 horas antes de perder sua 
eficácia. Quando o Ecotex Fix 70 é adicionado, a mistura 
pode ser usada por várias semanas. 
 

APLICAÇÃO 
 

As tintas MNK BIO são adequadas para telas de malha alta 
devido à sua alta capacidade de impressão.
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MNK BIO 

 

NOTA IMPORTANTE 

As informações fornecidas nesta ficha técnica não 
pretendem ser exaustivas e qualquer pessoa que utilize o 
produto para qualquer finalidade diferente da 

especificamente recomendada nesta ficha sem primeiro 
obter a nossa confirmação por escrito sobre a adequação 
do produto para a finalidade pretendida, não então por sua 

conta e risco. 

Embora nos esforcemos para garantir que todos os 
conselhos que damos sobre o produto sejam corretos, não 

temos controle sobre a qualidade ou condição do substrato 
ou sobre os muitos fatores que afetam o uso e a aplicação 

do produto. 

Portanto, a menos que concordemos especificamente por 
escrito em fazê-lo, não aceitamos qualquer 

responsabilidade de qualquer forma que surja pelo 
desempenho do produto ou por qualquer perda ou dano 
decorrente do uso do produto. 

As informações contidas nesta ficha estão sujeitas a 
modificações de tempos em tempos à luz da experiência e 
nossa política de desenvolvimento contínuo de produtos. 

 

Para imprimir em tecidos elásticos, sugerimos 
imprimir como subcamada MNK BIO BINDER e 
depois sobrepor com branco e cores. 
Alternativamente, adicione até 5% de aditivo 
Texiplast 33. 

Defina a pressão e a velocidade do rodo e a 
distância de contato para manter a camada de tinta 
na superfície para otimizar a suavidade e a 
opacidade no fundo escuro. 

 

CURA 

A cura deve ser feita a cerca de 140°C - 160°C por 
três minutos. 

O tempo e a temperatura de cura devem ser 
otimizados de acordo com o desenho gráfico, os 
substratos e a solidez requerida. 

A série MNK BIO é adequada para diferentes tipos 
de fibras e permite obter uma excelente solidez 
utilizando um dos fixadores sugeridos. 

 
RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS 
 

• Teste sempre as condições de impressão antes de iniciar a 

produção industrial. 

• Teste sempre a solidez antes de iniciar a produção industrial. 

• Seque com precisão cada camada de tinta para remover a 

umidade residual. 

• Verifique as condições de cura: a adição de aditivos pode exigir 

temperaturas mais altas ou maior tempo de cura. 

• A adição de aditivos diminui o percentual de material de fontes 

renováveis. 

 

EQUIPAMENTOS 

Máquinas manuais e automáticas 

GAMA DE PRODUTOS 
 

M190000K005000 MNK BIO BINDER 

M190001K005000 MNK BIO WHITE 

M190002K005000 MNK BIO BASE 

 
TEOR DE CARBONO DE BASE BIOLOGICA * 

 
72% ** MNK BIO BINDER 

82% ** MNK BIO WHITE 

73% ** MNK BIO BASE 

75% ** HARDENER ECO 

* ASTM D6866-20 Method B (AMS) 

** como uma fração do carbono orgânico total 

 


