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GŁÓWNE CECHY

· Bardzo intensywne i jaskrawe kolory pozwalają na
uzyskanie szerokiego gamutu kolorów podczas
profilowania
· Dobra ogólna odporność
· Szybkie schnięcie na zadrukowywanym papierze
· W żaden sposób tusz nie zmienia dotyku ni
końcowego wyglądu zadrukowywanego materiału
· Doskonała ostrość brzegów
· Znakomite właściwości odejścia papieru od tkaniny
po transferze
· Bez oznaczeń niebezpieczeństwa, tusz
bezpieczny dla środowiska zgodnie z normami

OPIS PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

PROCES DRUKU

Wodny tusz do cyfrowego druku sublimacyjnego.

- Druk transferowy na sysntetyczne tkaniny(głównie
poliester), do produkcji odzieży sportowej, materiałów
reklamowych, akcesoriów, zasłon, banerów, flag, dekoracji
wewnętrznych (domowych, na żagłówki, do kamperów...)
- Druk transferowy na różne twarde powierzchnie do ich
dekorowania (kijki narciarskie, narty, deski snowbordowe,
ceramika, szkło, metal) odpowiednio przygotowane, pokryte
odpowiednim lakierem (Sublicoat M4081…).

Technologia druku sublimacyjnego opiera się na fakcie,
że pewne barwniki, kiedy je podgrzać - sublimują i
trwale zabarwiają włókna tkaniny z syntetycznych
materiałów przenikając do ich wnętrza podczas procesu
grzania natychmiast po zetknięciu się z tkaniną. Tusz
jest nakładany na papier do sublimacji (DIGISTAR
PAPER kod M4083), suszenie, spasowanie z podłożem,
na który chcemy położyć aplikację i wreszcie transfer
na gorąco za pomocą prasy lub kalandra w temperaturze
pomiędzy 180° - 220°C for w czasie, któy może zmieniać się
od 30 do 180 sekund. Czas i temperatura transferu może
się zmieniać w zależności od rodzaju i charakterystyki
danego podłoża. Do dekorowania sztywnych i twardych
powierzchni, któych natura nie pozwala na wchłanianie
barwników sublimacyjnych konieczne jest stosowanie
lakieru podkładowego (M4081...) jako pierwszą warstwę.
Farba jest gotowa do użycia a zalewanie głowic można
ułatwić przez stosowanie systemu zewnętrznego zasilania
( ink feeder - M4087..).

Paleta kolorów obejmuje kolory podstawowe: Yellow 
(żółty), Magenta, Cyan i Black (czerń), po to by uzyskać 
jak najszerszą gamę kolorów. Dodatkowo czerrń Black 
Plus i Deep Black pozwalają na spełnienie 
najistotniejszych wymagań rynku odnośnie głębi 
kolorów. Dwie mniej nasycone wersje kolorów 
Magenta i Cyan stosujemy w druku triadowym: 
pozwalają one na wydobycie drobnych niuansów i 
najłagodniejszych przejść tonalnych nawet w 
skomplikowanych wzorach. 8 kolorów spotowych:
czerwony, turkusowy, niebieski, pomarańczowy, 
szary, żółty fluo i różowy fluo. Zalecamy przeprowa-
dzenie testów druku, suszenia i transferu przed przy-
stąpieniem do zasadniczej produkcji na podło-żach, 
które mamy zamiar dekorować w celu optymal-nego 
ustawienia parametrów jak i sprawdzenia efektów 
tych ustawień. Przestrzegać zaleceń z karty charakte-
rystyki. Wykonanie druku przy pomocy danego tuszu 
jest ściśle związane z rodzajem plotera i procedury 
druku. Produkt został opracowany tak, by pracował 
właściwie na ploterach wyposażonych w technologię 
piezoelektryczną (model Epson DX3-DX4-DX5).
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TUSZ KOD
ŻYWOTNOŚĆ

(miesiące)
1 LT BUTELKA

Black SLU11L01 12 +

Yellow SLU15L01 12 +

Magenta SLU30L01 12 +

Cyan SLU51L01 12 +

KOLOR KOD KLASA
ODPORNOŚĆ EN ISO

105B02 105C02 105E04

Black SLU11L01 B/C 6 4-5 4-5

Yellow SLU15L01 B 6-7 4-5 4-5

Magenta SLU30L01 C 6-7 4-5 5

Cyan SLU51L01 C 5-6 4-5 4-5

KLASA INTENSYWNOŚCI KOLORU
B C DA - transfer 180° C       - transfer 190° C       - transfer 200° C      - transfer 210° C   

ISO EN 105B02 
ISO EN 195C02 
ISO EN 105E04 

= odporność na światło
= odporność na pranie
= odporność na pocenie

WAŻNE UWAGI
Te informacje podane w karcie nie mają zamiaru być wyczer-
pujące i żadna osoba używając tego produktu w jakimkolwiek 
celu innym niż te podane w niniejszej instrukcji bez uzyskania 
pisemnej zgody producenta o zgodności produktu z podanym 
celem robi to na własne ryzyko. Pomimo że dążymy do tego, 
aby każde nasze porady dotyczące tego produktu były właśc-
iwe, nie mamy pełnej kontroli nad jakością podłoża, warunkami 
jego przechowywania i użytkowania, ani nad wieloma innymi 
istotnymi czynnikami wpływającymi na cały proces. Dlatego, 
dopóki nie zgodzimy się na piśmie, co do konkretnego zastoso-
wania produktu nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności 
na cokolwiek i jakkolwiek stanie się podczas wykonania aplika-
cji z produktem ani za jakiekolwiek uszkodzenia czy zniszczenia 
związanych z użyciem tego produktu. Te informacje zawarte w 
karcie podlegają okresowej modyfikacji

ODPORNOŚĆ
Odporność czystych kolorów zastosowanych na tkaninę poliestrową poniżej.

SPECJALNE INSTRUKCJE:
Przechowywanie: zalecamy trzymać tusz z dala
od światła i źródeł nagrzewania
Użycie: zalecamy aby tusz uzyskał odpowiednie
paremetry pozostając przez co najmniej 24 godziny
w pomieszczeniu roboczym, aby nabrał odpowiedniej
temperatury - podobnej do tej , która panuje
w pomieszczeniu roboczym. Patrz wskazania poniższej
tabeli.
Przedziały polecanych temperatur (° C)          20 - 25
Przedziały zalecanej wilgotności wzgl. (%)      30 - 60

DOSTĘPNE OPAKOWANIA


