Pressrelease September 2010
Durst ledande tillverkare av industriella digitala bläckstråleskrivare visar ett nytt sätt
att dekorera glas på Glasstec mässan i Düsseldorf.
Durst visade upp sitt digitala glas dekorationssystem på Glasstec 2010 i Düsseldorf. Med hjälp av
en Rho 700 flatbäddskrivare och det innovativa Sol-Gel bläcket, printade Durst kontinuerligt på
glas och erbjöd prover till besökare. Durst har över 75 års erfarenhet av bildteknik och var en av
de första företagen som utvecklade perfekta digitala storformats utskrifter med
bläckstråleteknik.
Durst har skapat en innovativ och kostnadseffektiv lösning för digital glas dekoration som också
erbjuder flexibilitet och möjlighet att printa unika mönster eller kopiera naturliga mönster som
trä och sten, till exempel. Sol-Gel bläcket erbjuder också möjlighet till snabb lönsamhet för sina
kunder.
Durst Sol-Gel UV-bläcket är ekologiskt pigmenterat och erbjuder hög ekologisk standard. SolGel bläcket bildar en kemisk bildning med glas efter att det har hettats upp till 200 °C för att ge
det unika motståndsegenskaper. Många tester som utförts på Sol-Gel bläcket visar på bläckets
utmärkta egenskaper som vidhäftning, hållfasthet och kemisk resistens. Dessa tester har
omfattat följande stabilitets egenskaper:
Vatten resistens
Efter nedsänkning i vatten i rumstemperatur i 72 timmar
Resultat: Ingen försämring i vidhäftning (Cross Hatch Test EN ISO 2409), ingen uppmjukning av
färgskiktet, inga blåsor, försprödning eller färgförändring.
Varmvatten resistens (ASTM D870-02)
Efter nedsänkning i vatten vid 65 °C (149 °F) i 30 minuter
Resultat: Ingen försämring i vidhäftning (Cross Hatch Test EN ISO 2409), ingen uppmjukning av
färgskiktet, inga blåsor, försprödning eller färgförändring.
Fuktresistens
Prover exponerade vid 40 °C till 100% relativ luftfuktighet under 100 timmar
Resultat: ingen delaminering eller blåsor
Kemisk resistens
Testad med alkoholer, glasrengöringsmedel, kommersiella bad & dusch rengöringsmedel, syror
(saltsyra 10%, ättiksyra 5%) och kaustiksoda (2,3%)
Resultat: ingen bläckborttagning.
Väderresistens (EN ISO 11507 och 11341)
Prover som utsätts för QUVA Light Source, Xenon Light Source (liknar solljus) och har
utvärderats mot färgförändring och blåsor
Resultat: bläcket passar för långsiktiga inomhusapplikationer (upp till 10 år) från en
färgbleknings synvinkel.

Lämplighet för isoleringsglas (EN 1279 NORM)
Resultat: alla kriterier uppfylls inklusive ett ”imma” test i 16 veckor
Som ett resultat av Sol-Gel bläckets olika resistensegenskaper tillsammans med digitala
bläckstråletekniken, erbjuder Durst glasdekorationssystemet nya affärsmöjligheter för
inredningsapplikationer. Den klarar också av fullskaliga serier av inredning för butikskedjor eller
t ex. glasmöbler. Den kan även producera ”one-offs”, prototyper och butiksinteriörer eller
tillfälliga utomhusskyltar. Sol-Gel bläcket finns i CMYK och tillvalen White och Satinato för att
imitera satin glas.
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