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  Texylon 58.831 Anti-Bleeding  

A31258831001 

DESCRIÇÃO  DO PRODUTO 

Tinta cinza à base de solvente para 
impressão direta em tecidos de poliéster ou 
decalques para metais pré-envernizados. 
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

Impressão de tecidos grossos, escuros e muito 
absorventes, como bolsas e roupas de Nylon e 
Tyvek, e tecidos impermeabilizados. 

Realização de decalques deslizantes. 

 
CARACTERISTICAS GERAIS 

• Fácil de imprimir 
• Elevada flexibilidade e elasticidade 

• Sobreimpressão em tinta s da gama Texylon 

 
PREPARAÇÃO 

Mexer bem antes de usar e diluir se necessário. 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

O rendimento do produto, impresso com tela de 90 
th/cm, é de cerca de 30-40 m2/Kg. Estes dados são 
meramente indicativos, pois dependem da diluição, do 
substrato e do equipamento de impressão. 

Para melhorar a flexibilidade e elasticidade do produto, é 
possível adicionar 58911-Flex Additive 58911 até 5%. 

APLICAÇÃO 
A tinta é usada como primer para reduzir a influência do 
substrato. 
Para a realização de decalques deslizantes, o Texylon 
58.831 Anti-Bleeding deve ser a primeira camada a  ser 
impressa. Após secagem intermediária, imprimir com 
Texylon 
59.000 ou 58.000 tintas. 
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Substratos 

Nylon, Tyvek, tecidos TNT, tecidos 

impermeáveis, papel para 

  decalques  

Th/cm 34-43 

Emulsion 
• Zero-In Universal PLUS 

  •  Zero-In ks200  

Borracha 
Borracha plana de  

  dureza 70-75 Shores  

 
Secagem 

Seca ao tacto a temperatura 

ambiente em 15’,  ou  1’ a 50ºC 

Diluição 
• Thinner 90.924 

• Thinner 90.918 Slow 

Retarder 
Texylon 58.888 Gel Retarder 

(cod. A31458888001) Max. 20% 

Promoter 

Adesão 

Adeshion Promoter 90.908 - 100 g. 

(cod. A318909080001) 

  Max. 10%  

 
Agente 
nivelante 

Levelling 90.970 

(cod. A31890970000) 

Max. 2% 

Limpeza 
Solvent LQ 90.920 

  (cod.  A31890920001)  

 
Armazenagem 

1 ano se mantido na sua 

embalagem original e selada 

  

Embalagem 
Ver Gama Produtos 

Safety Data 

Sheet 
Disponivel a pedido 

 



TEXYLON 58.831 ANTI-BLEEDING SCREEN PRINTING 

 

NOTA IMPORTANTE 

As informações fornecidas nesta ficha técnica não pretendem 
ser exaustivas e qualquer pessoa que utilize o produto para 
qualquer finalidade diferente daquela especificamente 
recomendada nesta ficha sem primeiro obter uma confirmação 
por escrito de nós da 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. 

 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 
•  Teste sempre as características do produto, antes 

de iniciar a produção. 
 

• As informações acima são resultado de 
conhecimentos e experiências anteriores; não é uma 
garantia. 

 
•  Para melhorar a adesão sobre substratos 

siliconados ou impermeabilizados, de difícil 
impressão, adicionar até 10% de Promotor de 
Adesão 90.908. Através da adição de tal promotor, a 
tinta tem uma validade de cerca de 8 horas. 

 
GAMA DE PRODUTOS 

 

CODIGO PRODUCTO EMB. 

A31258831001 
TEXYLON 58831 

ANTI-BLEEDING 
1 kg 
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