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EFECTE CREATIVE ÎN
DECORAREA STICLEI

Cernelurile UV creeazã
posibiltãåi nenumãrate

De secole, decorarea supra -
feåelor de sticlã a fost consideratã un
procedeu fierbinte, murdar æi dificil.
Designerii considerau cã metodele
de decorare a sticlei le limitau
creativitatea în conceperea æi
fabricarea obiectelor din sticlã. Cu
un spectru larg de culori æi o calitate
foarte bunã, cernelurile UV oferã
posibilitãåi nelimitate creatorilor de
efecte în decorarea sticlei.

Debutul cernelurilor UV pentru
sticlã æi ceramicã a fost cu mai mult
de 10 ani în urmã. Æi avantajele
imprimãrii serigrafice cu cerneluri
UV pe suprafeåe de sticlã æi ceramicã
nu au întârziat sã aparã, astfel încât
imprimatorii nu au regretat
înlocuirea cernelurilor ceramice sau
pe bazã de solvent æi modificãrile
implicite în procedura de imprimare.
Beneficiarii obiectelor de sticlã
imprimatã au observat imediat
avantajele decorãrii acestora cu
cerneluri UV æi anume creæterea
gradului de luciu, creæterea
rezistenåei la chimicale æi detergenåi

de vase, reducerea temperaturii de
ardere æi mai ales noua formulare a
cernelurilor, fãrã plumb.

Noua generaåie de cerneluri UV
a eliminat etapa de post-tratare
termicã.

Pe lângã toate aceste avantaje,
cernelurile UV permit imprimarea
unor efecte speciale. 

Acest articol se doreæte a fi un
sumar al efectelor speciale ce pot fi
imprimate serigrafic, cu cerneluri
UV pe suprafeåe de sticlã æi
ceramicã.

Imprimarea serigraficã a
suprafeåelor plane de sticlã

Imprimarea serigraficã a
suprafeåelor plane de sticlã se
întâlneæte în industria mobilei (uæi,
cabine de duæ, oglinzi) æi în industria
aparatelor pentru jocuri electronice,
unde opacitatea, strãlucirea sau
mãtuirea culorilor, transparenåa,
efectul de “îngheåat“, efectul de
“sablare” æi efectul de “oglindã”
trebuiesc aplicate fãrã o etapa de
post-tratare termicã (coacere).
Cernelurile UV creeazã astfel de
efecte speciale. În plus, gama
cernelurilor UV este disponibilã æi în
varianta celor patru culori de bazã
pentru imprimarea policromã – cyan,
magenta, galben æi negru. 

Procedeele scumpe de sablare æi
corodare acidã, pentru obåinerea
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efectelor de “sablare” æi de“
îngheåat” au fost înlocuite cu
imprimãri serigrafice cu cerneluri
UV care redau perfect aceste efecte,
rezistenåa la apã æi chimicale fiind
respectatã.

Imprimarea serigraficã a
recipientelor în industria cosmeticã

Recipientele de sticlã din
industria cosmeticã reprezintã un
domeniu însemnat al industriei de
imprimare pe sticlã. Aceasta
înseamnã imprimare tip reclamã,
design sau etichetã. Cu cerneluri UV,
aceste recipiente pot fi decorate în
cele mai creative æi noi moduri,
respectând cerinåele de grad de luciu
æi rezistenåã la abraziune æi
chimicale. În plus, se pot imprima o
multitudine de efecte speciale –
argintiu, auriu, efect de “sablare”,
transparente sau culori fluorescente.

Imprimarea serigraficã a sticlei în
industria publicitarã

Industria publicitarã reprezintã
un domeniu special în imprimarea
serigraficã a sticlei. Efecte speciale
cum ar fi culori metalice, glitter,
culori foarte lucioase sau culori
mate, efect de “îngheåat” sunt uæor de
remarcat pe obiecte cum ar fi cãni,
pahare, tãvi æi scrumiere. În cazul
acestor aplicaåii, avantajele
cernelurilor UV comparativ cu cele
ceramice (paste sau pigmenåi) sunt
evidente.

Imprimarea serigraficã a sticlelor
pentru bãuturi.

Cernelurile UV aduc un plus de
creativitate în industria ambalajelor de
sticlã pentru bãuturi, cu rezultate
minunate.

De exemplu, în cazul cernelurilor
ceramice (paste sau pigmenåi) pentru a
crea un efect de “fereastrã
transparentã” pe o suprafaåã de sticlã
mãtuitã este necesar sã se imprime mai
întâi o mascã pe suprafaåa de sticlã æi
apoi printr-o tehnicã specialã de
corodare sã se obåinã o “fereastrã
transparentã” pe o suprafaåã matã. Cu
cerneluri UV, se poate imprima cu un
lac transparent o “fereastrã
transparentã” pe o suprafaåã matã de
sticlã, obåinutã fie prin corodare fie prin
acoperire în timpul procesului de
decorare. Comparativ cu imprimarea
tip mascã, urmatã de corodare,
imprimarea cu cerneluri UV este mult
mai economicã.

Creearea efectelor speciale
Cernelurile UV creeazã efecte

speciale, unice în decorarea sticlei æi
ceramicii.

• Culori fluorescente
Culorile fluorescente atrag

atenåia consumatorilor. Cele mai
întâlnite aplicaåii ale acestor efecte
sunt decorarea ambalejelor pentru
bãuturi (sticle de vodkã sau pahare )
æi decorarea recipientelor din
industria cosmeticã.
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• Culori metalice
Cernelurile UV în culori

metalice sunt special formulate
pentru aplicaåii serigrafice pe sticlã æi
ceramicã. Pe lângã auriu æi argintiu,
acest efect poate fi aplicat æi
culorilor. Aceste efecte se folosesc la
imprimarea recipientelor cosmetice
æi a panourilor plane de sticlã, mai
ales în industria aparatelor pentru
jocuri electronice, pentru a obåine un
design cât mai atractiv.

• Fulgi metalici
Fulgii metalici reprezintã

granulaåia grosierã a pigmenåilor
metalici folosiåi la prepararea
cernelurilor UV metalici. Fulgii
metalici sunt utilizaåi în special la
imprimarea serigraficã a panourilor
de sticlã pentru aparatele de jocuri
electronice, în industria mobilei æi în
industria publicitarã.

• Culori metalice foarte strã -
lucitoare – auriu æi argintiu

Industria imprimãrii recipien -
telor cosmetice este cea mai mare
utilizatoare a cernelurilor UV, în
culori metalice foarte strãlucitoare.
Sunt situaåii în care se impun
aplicaåii folio auriu sau argintiu, la
cald sau la rece.

Imprimarea cu cerneluri
ceramice auriu æi argintiu presupune
folosirea unor pigmenåi auriu æi
argintiu foarte scumpi. În plus, este
necesarã æi o etapã de post-tratare
termicã (coacere). 

Ambele procedee sunt
costisitoare, mai ales din punct de
vedere al costului de materiale.

Datoritã cernelurilor UV, auriu
æi argintiu foarte strãlucitoare, o
mare parte a problemelor legate de
costuri au fost eliminate. Calitatea
imprimãrii cu cerneluri UV este
aproape aceeaæi cu calitatea folio la
cald sau a imprimãrilor cu cerneluri
ceramice.

De aceea, åinând cont æi de
raåiuni legate de costuri, cernelurile
UV reprezintã o alternativã la
decorarea sticlei cu auriu æi argintiu
foarte strãlucitoare.

• Lacuri colorate
Lacurile colorate au fost create

special pentru industria aparatelor de
jocuri electronice.

•Lac “alb perlat”
Lacul cu efect “alb perlat” a fost

creat special pentru imprimarea
recipientelor cosmetice.

• Lacuri texturate (cu efect de
mãtuire, cu efect de strãlucire)

Lacurile cu efect texturat au fost
create pentru înlocuirea procedeelor
de decorare a sticlei prin corodare
acidã sau sablare. Sunt folosite mai
ales la decorarea paharelor, reci -
pientelor cosmetice dar æi a panou -
rilor de sticlã.

Ce putem spune despre celelalte
culori ?

Atunci când folosim cerneluri
UV, orice culoare imaginatã poate fi
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imprimatã, chiar dacã este
fluorescentã, cod Pantone sau
policromie. Dacã se lucreazã cu
cerneluri ceramice, dupã etapa de
post-tratare, dupã coacere, nuanåa se
modificã. Acest dezavantaj a fost
eliminat prin înlocuirea cernelurilor
ceramice cu cerneluri UV, deoarece
nu existã etapa de coacere.

Cernelurile UV æi mediul
înconjurãtor

Nicio prezentare a cernelurilor
UV nu este completã dacã nu se
atinge problema interacåiunii cu
mediul înconjurãtor . Legislaåia de
mediu interzice deversarea oricãror
chimicale în apã sau pe pãmânt. În
ceea ce priveæte decorarea sticlei æi
ceramicii cu cerneluri ceramice, se
ridicã problema conåinutului de
metale grele în pigmenåii metalici.
Utilizarea cernelurilor UV a înlãturat
aceste probleme. În plus, fluxul
tehnologic de fabricare a cernelurilor
UV æi modul de utilizare al acestora
respectã legislaåia de mediu.

Tehnologiile care utilizeazã
pigmenåi anorganici (metale grele æi
minerale) necesitã temperaturi ridi -
cate de post-tratare, ceea ce s-a
observat în cazul cernelurilor
ceramice prin etapa de coacere. În
cazul pigmenåilor organici sunt
necesare temperaturi scãzute pentru
tratare. De aceea, în cazul

cernelurilor UV care au nevoie de
temperaturi scãzute pentru polime -
rizare, se folosesc pigmenåi organici,
conform legislaåiei de mediu.

Concluzie

Tehnologia imprimãrii UV a
devenit o metodã economicã, curatã
æi nepoluantã în decorarea sticlei æi
ceramicii. Producãtorii de cerneluri
UV dezvoltã acest concept în conti -
nuare, oferind produse inovative care
lãrgesc limitele creaåiei.

Prezentare realizatã de 
D-na. Cristina UNGUREANU

EDCG srl Bucureæti 
pe baza articolului lui George Koch
Creative effects for glass decoration
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Legãtoria de asortiment
(continuare din nr. 98/25.02.2014)

Pentru a constata dacã adezivul
pe care îl alegem în procesul de lipire
este corespunzãtor, vom proceda
astfel: se lipesc douã mostre din
materialul de legãtorie folosit æi apoi
se încearcã dezlipirea lor. Dacã
materialul se rupe înseamnã cã
lipirea a fost corespunzãtoare; dacã
se rupe pelicula de adeziv înseamnã
cã lipirea nu a fost bunã æi deci
adezivul este necorespunzãtor.

În procesul de lipire trebuie sã
avem în vedere ca:

- grosimea peliculei de adeziv sã
nu fie mare;

- pelicula de adeziv sã fie
continuã æi uniformã.

Încleierea este un proces
complex care depinde de numeroæi
factori:

- gradul de afinitate între adeziv
æi materialul care trebuie lipit;

- structura æi natura materialului
care trebuie lipit;

- grosimea stratului de adeziv.
În procesul de lipire ce se

realizeazã în legãtorie, adezivul nu se
aplicã pe ambele pãråi ce trebuie
încleiate ci numai pe una dintre ele
(pe acea parte a semiprodusului
pentru care operaåia este mai comodã
sau asigurã o calitate mai bunã a
produsului finit), apoi piesele se
suprapun æi se preseazã. Trebuie sã

se foloseascã soluåii de adeziv cu
aspect æi concentraåie corespun -
zãtoare cu a materialelor ce trebuie
asamblate.

Adezivii utilizaåi în legãtoria de
cãråi pot fi clasificaåi dupã mai multe
criterii æi anume:

a) dupã natura chimicã:
- de origine organicã artificialã

(soluåiile de nitrocelulozã, metilce -
lulozã, rãæini sintetice etc.);

- de origine anorganicã (adezivi
pe bazã de silicat de sodiu);

- de origine sinteticã (emulsii de
acetat de polivinil, latexuri
butadienstirenice, termocleiuri,
adezivi poliacrilici, copolimeri de
etilenã, acetat de polivinil etc.);

- alte tipuri de adezivi (sulfitici,
pectinici etc.);

b) dupã temperatura de aplicare:
- adezivi calzi;
- adezivi reci;
c) dupã culoare:
- de culoare deschisã (cei mai

uzuali);
- de culoare închisã;
d) dupã provenienåa materiei

prime:
- de origine vegetalã (amidon,

gumã arabicã);
- de origine animalã (clei de

oase, de caseinã, de albuminã, de
peæte).

Orice soluåie de adeziv conåine
o substanåã solidã adezivã într-un
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solvent oarecare (de cele mai multe
ori solventul este apa). În aceste
soluåii se mai adaugã, în cantitãåi
mici, æi alte substanåe care
îmbunãtãåesc proprietãåile de lucru,
mãresc elasticitatea peliculei care se
va forma sau o protejeazã împotriva
ciupercilor, a bacteriilor etc.

De exemplu: pentru mãrirea
elasticitãåii peliculei de adeziv, în
cazul cleiurilor de origine animalã,
se introduce glicerinã. În unele
cazuri, glicerina ajutã la încetinirea
uscãrii cleiului. Aceste soluåii se
folosesc la lipirea ansamblurilor de
carte ce sunt cel mai mult supuse
îndoirilor repetate. Pentru protecåia
împotriva microorganismelor se
adaugã antiseptici, cum ar fi borax,
fenol etc. Pentru creæterea
lipiciozitãåii se introduce zahãr sau
alåi adezivi.

La repararea sau legarea cãråilor
se folosesc adezivi diferiåi, în funcåie
de operaåia ce se executã. De
exemplu, la lipirea forzaåurilor,
planæelor æi la introducerea blocului
de carte în scoaråe (einpap) se
folosesc adezivi de origine vegetalã,
recomandat fiind cleiul de amidon
din cartofi sau porumb. Este instabil,
se poate separa uæor din apã. Din
acest motiv, se recomandã sã nu se
prepare cantitãåi prea mari (necesarul
de consum pentru a fi folosit 2-3
ore).

Pentru prepararea adezivului
este necesar sã obåinem „laptele de
amidon” cu apã, sub o agitare
energicã. Prepararea propriu-zisã se
face astfel: se ia cantitatea de amidon
(cântãritã), se pune într-un vas æi se
adaugã apã fierbinte (o parte amidon
æi 2-3 pãråi apã), se agitã bine æi se
obåine laptele de amidon. Important
în obåinerea acestui lapte este sã nu
rãmânã cocoloaæe de amidon
nedizolvate.

Se adaugã un antiseptic, în
general o soluåie de 0,1 sodã causticã
NaOH æi 1,5-2% clorurã de
magneziu pentru stabilizarea
cleiului. În timp ce se agitã energic,
se toarnã apã fierbinte în jet subåire.
Prin mãrirea temperaturii
amestecului (cu ajutorul unei surse
de cãldurã), laptele de amidon se
transformã în clei.

La cleiul din amidon de cartofi,
transformarea în clei are loc în
intervalul de temperaturã de la 62º C
la 73-75º C. Nerespectarea acestui
interval, în plus sau în minus,
afecteazã calitatea adezivului. Un
clei de amidon bine preparat este
semitransparent, curge în picãturi
distincte, fãrã forme de aåe, aderã
bine pe suprafaåa care trebuie lipitã,
se aæeazã (depune) într-un strat
uniform. Cleiul de amidon din cartofi
preparat în mod greæit este alb, opac,
are viscozitate micã, stratul depus pe
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material nu este uniform.
Prepararea cleiului din amidon

de porumb se deosebeæte de cea a
amidonului din clei de cartofi prin
aceea cã transformarea în clei are loc
la o temperaturã mai ridicatã (80 - 
90º C) æi procesul de preparare
dureazã mai mult (cleiul din amidon
de cartofi se preparã în cca. 2 minute,
cel din porumb în 8-10 minute).
Pentru obåinerea laptelui de amidon
se foloseæte apã la 40-45º C.

Mai rar (datoritã culorii sale) se
foloseæte cleiul de dextrinã. Dextrina
se obåine prin încãlzirea amidonului
la 150º C, cu un adaus de acizi.
Pentru prepararea cleiului, se
încãlzeæte apa pânã la 70º C, adã -
ugând borax 1-2%, pentru mãrirea
puterii de lipire æi glicerinã pentru
mãrirea elasticitãåii peliculei de
adeziv. Glicerina se adaugã dupã ce
boraxul s-a dizolvat complet;
dextrina se adaugã treptat, tot sub
agitare, la urmã.

Soluåia obåinutã trebuie sã aibã
consistenåa smântânii; se pãstreazã
24 de ore (pânã ce dispare spuma),
apoi cleiul de dextrinã se foloseæte la
temperatura de 45-50º C, în orice
operaåie de lipire. Se poate utiliza în
amestec cu cleiurile de oase sau de
amidon.

În cazul când avem de restaurat
cãråi vechi la care s-au folosit cleiuri
de origine animalã, vom folosi

adezivi ce au ca substanåã principalã
glutina (cleiul de oase sau din piele).
Se folosesc soluåii (40-60%) cu
adaus de 4-6% glicerinã, pentru
mãrirea elasticitãåii peliculei, 2-3%
antispumant, 1% soluåii antiseptice.
Prepararea cleiului de glutinã se face
în vase speciale, confecåionate din
alamã sau cupru æi, uneori, din oåel
inoxidabil. Încãlzirea vasului se face
cu orice sursã de încãlzire. Este de
preferat însã încãlzirea electricã,
deoarece:

- temperatura soluåiei se
regleazã automat;

-    este uæor de folosit;
- instalaåiile sunt curate æi

protejeazã mediul.
Substanåa uscatã se înmoaie în

apã rece timp de 12-24 ore, apoi se
încãlzeæte pânã la 60-65º C pânã la
omogenizare æi se introduc
adaosurile. Dacã se trece de 70 - 
80º C, lipiciozitatea adezivului scade.

În cazul restaurãrii foilor rupte
dintr-o carte, vom folosi
carboximetilceluloza (CMC) æi
anume sarea de sodiu. Este un produs
tehnic stabil în apã. Ca aspect, Na-
CMC se prezintã ca o masã
mãcinatã, de culoare crem sau roz
sub formã de pulbere sau de granule
mici.

Soluåia apoasã de Na-CMC este
vâscoasã, are o nuanåã gãlbuie æi
capacitate mare de încleiere. În ceea
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ce priveæte calitãåile, se apropie de
cleiul de amidon. Faåã de cleiul de
amidon are avantajul cã soluåia este
stabilã în timp, nu se separã de apã æi
atât soluåia cât æi lucrãrile executate
cu ea nu mucegãiesc. Reåeta pentru
prepararea soluåiei de Na-CMC este:
3 kg CMC, 100 l apã. 

Dupã aceastã reåetã se poate
calcula cantitatea ce vã este necesarã la
lucrãrile ce le aveåi de executat. Se
pune într-un vas cantitatea de CMC, se
toarnã peste ea o treime din necesarul
de apã æi se lasã la înmuiat 12-24 ore.

(continuare în numãrul urmãtor)
Prezentare realizatã 

de dl. ing. Gheorghe Savu
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