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Jest to system druku pośredniego, opartego na reazlizacji oraz zastosowaniu transferu 
graficznego, wykorzystywanego do dekoracji na powierzchniach, które, ze względu na 
wymiary, są trudne w druku lub druk na nich jest niemożliwy.

CO TO JEST 
“KALKOMANIA WODNA”?

KALKOMANIA WODNA



Istotnym warunkiem przy kalkomanii wodnej jest lakierowanie 
powierzchni na której wykonywany jest druk. Może ona być wykonana 
z metalu, włókna szklanego lub każdego rodzaju plastiku: polietylenu, 
polipropylenu, PVC, PETG, PC, ABS.

PODŁOŻA DRUKARSKIE
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RAMY ROWEROWE SPRZĘT SPORTOWY PRZEDMIOTY OGÓLNE
działalność 

marketingowa przy 
wykonywaniu 
szczególnie 

wyrafinowanych grafik

HEŁMY
jako alternatywne rozwiązanie 

dla metody kształtowania 

wtryskowego 

GDZIE UŻYWAMY 
KALKOMANII WODNEJ?

Istnieje wiele obszarów zastosowania kalkomanii wodnej:
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Ponieważ możliwa jest realizacja każdego dzieła graficznego. Jest idealna dla 
branży w której szczególną uwagę zwraca się na komunikat oraz w której 
szczególną rolę pełni sam projekt

Ponieważ ma ograniczoną grubość (25-30 mikronów) w porównaniu do innych 
samoprzylepnych materiałów (100 mikronów), dzięki czemu idealnie łączy się z 
przedmiotami

Ponieważ obligatoryjne lakierowanie pozwala zwiększyć ogólną wytrzymałość 
druku, w szczególności odporność mechaniczną

DLACZEGO UŻYWAMY 
KALKOMANII WODNEJ?
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ZASTOSOWANIA KALKOMANII

DRUKOWANIE KROK PO KROKU

Specjalny papier zapewniający doskonały 
rejestr oraz wysoką rozdzielczość druku

01

02

03

04 DRUK FOLII TRANSPORTOWEJ

DRUK FARBĄ TRANSPARENTNĄ

DRUK KOLOROWY

DRUK FARBĄ BIAŁĄ
Druk białą farbą z serii TEXYLON, w której 
zawierają się dwie przeznaczone do kalkomanii

Druk kolorowy zgodnie z wybraną formą 
graficzną

Druk farbą transparentną, której zadaniem jest ochrona 
wzoru. Pozwala również usunąć folię transportową 
(kolodion)

Druk folii transportowej (kolodionu) (stałej lub zdzier-
alnej), która jest narzędziem umożliwiającym przeniesi-
enie kalkomanii z papieru na ozdabianą powierzchnię 
docelową

SPECJALNE PODŁOŻE 
PAPIEROWE

KALKOMANIA WODNA



58.030 
TEXYLON BIANCO 

DECALS
Gotowa do użycia, 

kryjąca, giętka oraz 
elastyczna, idealna do 
druku przemysłowego.

58.101 
TEXYLON BIANCO 

COPRENTE  

Kryjąca, giętka oraz 
elastyczna, pozwala 

na otrzymanie 
optymalnego wzoru 

graficznego.

Dostępny jest wybór pomiędzy:  

01 DRUK FARBĄ BIAŁĄ

PRZYGOTOWANIE 
TRANSFERU
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PRODUKT SITO SCHNIĘCIE

58.101 TEXYLON BIANCO [wl./cm] 77 Ilosc lini 2 Diluente 90.924 30% T. °C 25-30 wilg. 60% 3-4 h

58.030 TEXYLON BIANCO DECALS  [wl./cm] 77 Ilosc lini 2 Diluente 90.924 20% T. °C 25-30 wilg. 60% 3-4 h

Koniecznym jest by suszenie odbywało się przy użyciu powietrza lub pieca przejściowego.
Wymuszone suszenie lub inne warunki nie wymienione w ww. tabeli wpływają negatywnie na: 
• giętkość transferu skutkujące pogorszeniem się stanu finalnego produktu
• wymiarową stabilność papieru (czynnik niezwykle krytyczny), skutkującą pogorszeniem się stanu finalnego produktu.

01 DRUK FARBĄ BIAŁĄ

Wybór białej farby uzależniony jest od oczekiwanego efektu oraz narzędzi drukarskich:

PRZYGOTOWANIE 
TRANSFERU

KALKOMANIA WODNA
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SZESNASCIE PEŁNYCH KOLORÓW

CZTEROKOLOROWE FARBY PROCESOWE 

SZESC KOLORÓW TRANSPARENTNYCH 

PIGMENTY METALOWE 

BAZY DO REALIZACJI KOLORÓW Z PALETY PANTONE©

Seria TEXYLON oferuje szeroki zakres produktów:

02 DRUK KOLOROWY

PRZYGOTOWANIE TRANSFERU

KALKOMANIA MOKRA



PRODUKT SITO ROZCIENCZALNIK SCHNIĘCIE

58.000 TEXYLON COLORATI [wl./cm] 77 Ilosc lini 1 Diluente 90.924 30% T. °C 25-30 wilg. 60% 3-4 h

Poczekaj do całkowitego wyschnięcia nadrukowanego koloru nim położysz kolejny: 
niedostateczne wysuszenie farby skutkuje pogorszeniem rejestru oraz stabilności transferu 

02 DRUK KOLOROWY

Kolejność druku uzależniona jest od wybranej pracy graficznej: jedynym bezwzględnym 
warunkiem jest użycie farby białej w pierwszej kolejności

PRZYGOTOWANIE 
TRANSFERU
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PPPRRROOODDDUUUKKKTTT SITO ROZCIENCZALNIK SCHNIĘCIE

59.800  TRASPARENTE [wl./cm] 77 Ilosc lini 1 Diluente 90.924 al 10% T. °C 25-30 wilg. 60% 12 h

Farba transparentna powinna być drukowana na wysokości ok. 2-3 mm nad powierzchnią 
drukarską, by zapewnić idealne wypełnienie grafiki;

Dodatek 90.912 (laying agent) dodawany jest jedynie w celu polepszenia kontaktu farby transparent-
nej z powierzchnią drukarską ;

W przypadku gdy kalkomania ma być zastosowana na lakierowanym hełmie z miękkim w 
dotyku wykonczeniem, dodajemy 3% 90.908 

03 DRUK TRANSPARENTNY

Teeexyyylllooonnn Trrraaassspppaaarrreeennnttteee 5559...8000000, elastyczny oraz giętki, perfekcyjnie dostosowuje się do potrzeb druku 
transparentnego

PRZYGOTOWANIE TRANSFERU
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COLLODIO 
SPELLICOLABILE C

95.867

Najlepszy wybór przy 
wyszukanych pracach 

graficznych i szerokiej gamie 
produktów

04 DRUK FOLII TRANSPORTOWEJ (KOLODION)

PRZYGOTOWANIE TRANSFERU
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PRODUKT SITO SCHNIĘCIE

95.867 COLLODIO SPELLICOLABILE [wł./cm] 24 Ilość lini 2 T. °C 25-30 wilg. 60% 24 h

Etap schnięcia warstwy folii transportowej jest najbardziej istotnym etapem w reazilacji kalkomanii.

Idealne wyszuszenie umożliwia na optymalne usunięcie folii podczas nakładania kalkomanii. W 
przypadku niedostatecznego wysuszenia, usunięcie folii jest utrudione.

04 DRUK FOLII TRANSPORTOWEJ (KOLODION)

Folia zdzieralna umożliwia uzyskanie kalkomanii o obniżonej grubości, zapewniającej 
lepsze połączenie z ozdabianą powierzchnią

PRZYGOTOWANIE TRANSFERU

KALKOMANIA WODNA

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


1 2 3 4 5

WYTNIJ

kalkomanię wzgłuż jej 
brzegów, zostawiając ok. 
2-3 mm odstępu, zanim 

włożysz ją do wody

ZAMOCZ
kalkomanię w wodzie na ok. 
2-3 minuty, po czym usun ją 

z papieru

UMIEŚĆ
kalkomanię na dekorowanej 

powierzchni, dociśnij 
jednolicie za pomocą miękkiej, 

gumowej szpatułki o 
zaokąglonej krawędzi

WYSUSZ
przedmiot w tunelu 

powietrznym w temp. 
60°C przez ok. 1 godz.

USUWANIE 

ZDZIERALNEJ FOLII 

TRANSPORTOWEJ
podnieś brzeg kalkomanii 
by zacząć usuwać folię 

KOŃCOWE 

LAKIEROWANIE
Użyj lakieru UV lub na bazie 

rozpuszczalnika i nałóż go 
natryskowo

ZASTOSOWANIE KALKOMANII

Stosowanie kalkomanii wodnej jest zabiegem bardzo delikatnym, wymagającym niezwykłej precyzji.

KALKOMANIA WODNA
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EPTAINKS S.P.A. 
Via A. De Gasperi, 1 – 22070 Luisago (CO), Italy 
Tel. +39 031 9090111 – Fax +39 031 920505 
www.eptanova.com

EPTAINKS S.P.A.
Via Zamenhof, 12  – 36100 Vicenza, Italy  
Tel. +39 0444 914382 - Fax +39 0444 918196

HHHeeedddpppeeesss   SSSppp...   zzz   ooo...ooo...
ul. Graniczna 63A, Baranowo
PL Przezmierowo  - Poznan
www.hedpes.com, info@hedpes.pl
SSSIIITTTOOOLLLIIINNNIIIAAA   888000111   000000000   333333222

a Business Brand by

BE NATURAL, BE FREE!
Every two seconds a forest area - sizing a football field - is destroyed! 
We believe in developing a Sustainable Chemistry as we believe that the respect for the 
environment is part of our responsibility. With a few simple, everyday efforts you can help us to 
reduce pollution, consume less energy and water and produce less waste: 

- Download our brochures from our website
- Spread the information to your customers through internet and @mail
- Print brochures only if really necessary choosing Recycled Paper

Do like us: BE NATURAL, BE FREE


