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EMULSJE ŚWIATŁOCZUŁE 
 

NAZWA OPIS CENA PLN / 1 OPAKOWANIE 
PLUS 2000/1 
(Opakowanie 1 litr) 

 

Wysoka jakość, barwa fioletowa, zawiera 34% części stałych. 
Odporna na farby rozpuszczalnikowe i utwardzane promieniami UV. 
Jest szczególnie zalecana tam, gdzie wymagane są krótkie czasy 
wykonywania szablonu, szeroka tolerancja parametrów 
technologicznych obróbki, wysoka trwałość szablonu podczas 
drukowania. Posiada dobrą jakość i łatwe odwarstwianie po druku. 
Jest idealna do wykonywania szablonów wielkoformatowych. 
Stosowana jest w elektronice, grafice reklamowej i innych 

90,50 zł 
 

PLUS 2000/4 
(Opakowanie 4 litry) 

 

315,50 zł 

PLUS 6000/1 
(Opakowanie 1 litr) 

 

Wysoka jakość, barwa fioletowa, zawiera 44% części stałych. 
Odporna na farby wodne, plastizole oraz farby do druku na płytkach 
ceramicznych. Szczególnie zalecana tam, gdzie wymagana jest 
wysoka trwałość szablonu. Dobre pokrycie i jakość druku z siatek o 
rzadszym splocie oraz łatwe odwarstwianie po druku. Jest idealna 
do druku na konfekcji, tekstyliach i ceramice. 

95,50 zł 

PLUS 6000/4 
(Opakowanie 4 litry) 

 

335,00 zł 

PLUS 7000/1 
(Opakowanie 1 litr) 

 

Wysoka jakość, barwa niebieska, zawiera 34% części stałych. 
Odporna na szeroką gamę farb wodnych, rozpuszczalnikowych i 
wodno-rozpuszczalnikowych. Zalecana tam, gdzie wymagana jest 
wysoka trwałość szablonu podczas druku, dobra jakość i łatwe 
odwarstwianie. Jest to emulsja uniwersalna. 

105,00 zł 

PLUS 7000/4 
(Opakowanie 4 litry) 

 

365,50 zł 

PLUS 8000/1 
(Opakowanie 1 litr) 

 

Wysoka jakość, barwa niebieska, zawiera 30% części stałych. 
Odporna na szeroką gamę farb wodnych, rozpuszczalnikowych i 
wodno-rozpuszczalnikowych. Zalecana szczególnie do szablonów 
o najwyższej trwałości. Dobra jakość i możliwość odwarstwiania. 
Jest najwyższej jakości emulsją uniwersalną. 

127,50 zł 

PLUS 8000/4 
(Opakowanie 4 litry) 

 

400,00 zł 

PLUS 9000/1 
(Opakowanie 1 litr) 

 

Wysoka jakość, barwa czerwona, zawiera 47% części stałych. 
Specjalnie opracowana do drukowania na konfekcji i  tekstyliach 
farbami niezawierającymi wody m.in. plastizolami i farbami 
pęczniejącymi. Nie wymaga uczulania. 

161,00 zł 

PLUS 9000/4 
(Opakowanie 4 litry) 

 

490,00 zł 

 
 
 
 
Emulsje powinny być przechowywane w zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Należy 
składować je w chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Idealne warunki to: temperatura 
15-20 0C i wilgotność 45-60%. Trwałość przechowywania: 18 miesięcy. 

 
 


