
 

Agenda 

(zapewniamy tłumaczenie symultaniczne prelekcji w języku angielskim) 

9:30 – 10:00 rejestracja i kuluary przy kawie  

10:00 – 10:15 Powitanie  

10:15 – 10:55 Klejenie z szybkością światła (Bonding at the speed of Light) - Dr. Stefanie Wellmann,  
igb-tech GmbH  

Podstawowe informacje dotyczące chemii UV. Interakcja chemii z fizyką. Najważniejsze parametry dla uzyskania doskonałego efektu utwardzania 
UV. Idealne dopasowanie sprzętu UV do preparatów chemicznych. (j. angielski) 

 
10:55 – 11:35 Zalety technologii UV w odniesieniu do lakierów konformalnych - conformal coatings ( Advantages of UV applications / 

technology with focus on Conformal Coating) – Wolfgang  Lorscheider - Dymax 
 

Co daje nam chemia UV? Jak usprawnia proces? Korzyści płynące z używania lakierów UV. (j. 
angielski) 

11:35 – 11:55 Przerwa kawowa  

11:55 – 12:35 Podstawy utwardzania światłem UV i charakterystyka lamp UV LED (UV curing 
basics and the specialties of the UV LED) - Tanja Bizjak – Bayer, OmniCure 

Wprowadzenie uczestników w tematykę utwardzania światłem UV. Najbardziej kluczowe parametry 
sprzętu do utwardzania światłem UV. Różnice między poszczególnymi typami źródła emisji. 

Omówienie obecnej sytuacji rozwiązań opartych o LED. (j. angielski) 

12:35 – 13:15 Jak zintegrować linię UV z istniejącym procesem montażowym klienta (How to 
integrate light curing materials into customer processes) - Christian Gruber - Dymax 

Jak dobrać odpowiednią lampę, klej do istniejącego procesu montażowego? Jak połączyć to w spójną całość aby produkować efektywniej. (j. 
angielski) 

13:15 – 14:15 Lunch 

14:15 – 14:55 Wyzwania w dozowaniu klejów i zalew utwardzanych 
światłem UV (Challenges in the dispensing of UV curable adhesives 

and chemicals) – Krzysztof Bernaciak, AMB Technic.  

Omówienie najważniejszych podstawowych elementów w zakresie 
dozowania i przygotowania klejów, włącznie z takimi podstawami jak 

stosowanie „czarnych wężyków”  (j. polski) 

14:55 – 15:35 Żywice UV SpeedMask -alternatywa dla tradycyjnych 
metod maskowania powierzchni w dalszych procesach obróbki 

powierzchniowej detalu (SpeedMask Resin - an alternative to 
traditional methods of surface masking in further surface treatment 

processes) - Paweł Kowalski / Michał Zieliński, Milar 

Maskowanie powierzchni przed różnymi procesami (j. polski) 

15:35 – 16:00 Zakończenie poczęstunkiem i kuluary (end of the seminar and corridors) 


