
Kuidas kasutada fotolakiga kaetud trükkplaate:

Vajate:

Laserprinterit, printeripaberit, päevalilleõli, UV Lampi, kuumakindlat alust, värvitut ja läbipaistvat 
klaaspaneeli, lamedapõhjalist plastmassnõud, seebikivi  (NaOH) ning söövitusainet

Määrake printeri seadetes võimalikult tume must värv. Printige trükkplaadi skeem peegelpildis ja 
1:1 mõõdus paberile kasutades harilikku laserprinterit. Ärge kasutage tindiprintereid.

Nüüd on vaja paber teha UV kiirguse jaoks läbitavaks. Selleks kastke paber päevalilleõlisse nii, et 
paber on ühtlaselt kaetud. Oodake kuni õli on paberisse imbunud ja võtke paber õlist välja seda 
kortsutamata. Laske üleliigne õli õhu käes ära kuivada.

Nüüd on vaja UV lampi. Mida võimsam lamp, seda kiirem on protsess. Harilikult piisab ka 75W 
UV lambist kuid arvestage ~20 minutiga. NB! UV valgus on kahjulik silmadele ja nahale. Ärge 
viibige lambi töötamise ajal samas ruumis ega vaadake otse lambi suunas. Parem on ehitada selleks 
otstarbeks spetsiaalne karp mis blokeerib UV kiirguse kahjulikku levikut ümbruskonda.

Eemaldage trükkplaadi kaitsekile ja asetage immutatud paber trükkplaadile nii, et prinditu pool jääb 
vastu vasekihti. jälgige, et paberi alla ei jääks õhumulle.
Asetage trükiplaat kuumakindlale alusele UV lambi alla ja asetage plaadi peale sile, läbipaistev 
klaasplaat. Kaugus lambist võiks olla 30-40cm.

NB! Ärge kunagi lisage vett happesse ega alusesse vaid lisage hapet/alust ettevaatlikult veele. 

Trükkplaadi ilmutamiseks sobib 1% seebikivi (NaOH) lahus. Selleks lahustage 10g NaOH 1L vees 
ja asetage trükkplaat lahusesse . Protsessi kiirendamiseks tupsutage trükkplaati pehme pintsliga.
Ilmutamise lõppu on raske kindlaks teha, rajad plaadil peaksid olema selged ja kogu üleliigne 
fotolakk peaks olema plaadilt kadunud.

Trükkplaadi söövitamiseks sobib 220g/L ammoonium persulfaadi (NH4)2S2O8, või 200g/L 
naatrium persulfaadi Na2S2O2 või 250g/L FeCl3 lahus. Selleks lahustage aine vees ja asetage 
trükkplaat lahusesse. Söövitamine toatemperatuuril võib võtta kauem kui tund.
Protsessi kiirendamiseks täitke pool köögi kraanikausist 45-50˚C  veega ja asetage lahusega anum 
kraanikaussi. Te võite lahust puupulgaga ettevaatlikult veepinnal kõigutada kiirendades 
soovitamisprotsessi veelgi.

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.
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