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Type 
De Texilac Mono inktserie is hoogdekkende, elastische 
“self-curing” textielinkt op waterbasis. De Texilac Mono 
inktserie kan gebruikt worden met een katalysator om de 
wasbestendigheid te verbeteren of de hechting op 
moeilijke stoffen te verhogen. De Texilac Mono inktserie is 
voor lichte en donkere ondergronden geschikt en heeft 
geen warmtefixatie nodig. De Texilac inktserie heeft een 
“soft touch” en bevat een geringe hoeveelheid 
formaldehyde. 
 
Toepassing 
Texilac Mono (AF) is speciaal geschikt voor het bedrukken 
van katoen en katoen/synthetische mengweefsels en op 
lichte en donkere ondergrond. 
 
Droging 
De Texilac Mono inktserie is luchtdrogend en is bij 
kamertemperatuur na 72 uur wasbestendig tot 40°C. Door 
toevoeging van 2% Ecotex FIX 50 wordt de 
wastemperatuur verhoogd tot 60° C en de hechting op 
moeilijke ondergronden verbeterd. De potlife is na 
toevoeging Ecotex fix 50 8-12 uur, afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur. 
Voor een snelle fixatie en nog betere wasbestendigheid is 
het aan te bevelen te fixeren bij een temperatuur van 80-
100°C. gedurende 120 sec. 
 
Films 
Directe emulsie Kiian Universal Plus is aanbevolen. 
 
Gazen 
Max. 55 draden/cm. Hoe grover het gaas hoe dekkender 
de inkt. 
 
Reinigen 
Direct na gebruik de ramen en rakels met water reinigen, 
evt. met een hogedrukspuit. 
 
Shelf life 
De shelf life van de Texilac Mono inktserie is 12 maanden. 
 
Proefdruk 
Alvorens over te gaan tot het drukken van de oplage, dient 
de inkt te worden beproefd op bruikbaarheid voor het doel. 
 
Deze technische informatie is bedoeld als leidraad. 
Hoewel de betreffende gegevens na nauwkeurige 
onderzoekingen en naar ons beste weten wordt verstrekt, 
kan hieruit geen verantwoordelijkheid worden afgeleid 
t.o.v. AGA Color Solutions Europe b.v.   
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600 Transparant

690 Base For Colours

624 Black

605 Ultramarine Blue
(± pms 2126C)

626 Navy Blue
(± pms 2766C)

676 Dark Blue
(± pms 289C)

604 Esperia Blue
(± pms 2173C)

610 Green
(± pms 2257C)

603 Brilliant Green
(± pms 348C)

611 Cerise
(± pms 806C)

612 Lemon Yellow
(± pms yellow C)

613 Chrome Yellow
(±pms 2010C)

609 Golden Yellow
(± pms 131C)

617 OP Orange
(± pms 1645C)

608 Red
(± pms 485C)

606 Brown
(± pms 7533C)

602 Violet
(± pms 2096C)

621 Brilliant Blue
(± pms 2146C)

891 White Extra 08

601 White
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