
LASER-LIGHT (NO-CUT)
PRE BIELU A SVETLOFAREBNÚ BAVLNU, KARTÓN / PAPIER

PRANIE

• Až do 30°C (cyklus prania za studena). Otočiť naruby. Nepoužívajte aviváž ani tekutý prací prostriedok.

SUŠENIE

• Nesušiť v sušičke!

ŽEHLENIE

• Pri žehlení potlač prekryte papierom na pečenie.

Pred začatím výroby, odporúčame spraviť skúšku prenosu a prania so všetkými materiálmi. 

Dôležitá rada pre obojstrannú tlač na textil: tričká pre obojstrannú tlač (predná a zadná strana), sa musia navliecť cez spodnú platňu. V takom 

prípade bude iba jedna strana ošetrená teplom a vy sa vyhnete pretlačeniu aplikovaného vzoru z druhej strany. Ak tričko žltne, položte na neho 

počas procesu kúsok rúna.
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NASTAVENIA TLAČE

• Iba OKI tlačiarne s bielym tonerom

• Režim obrazu: zrkadlovo

• Nastavenie médií pre OKI 7411/711/9420/920/9541/941: Viacúčelový zásobník, Štítky 1

• Nastavenie média pre OKI Pro8432WT: Viacúčelový zásobník, User Type 2

• Biely toner: ZAPNUTÝ

PROCES PRENOSU NA BAVLNU

• Položte transfer na svoj textil.

• Stlačte pomocou nastavení z tabuľky nižšie.

• Transfer potierajte kúskom látky po dobu 5-10 sekúnd, potom papier pomaly odstráňte.

• Transfer prekryte hárkom silikónového papiera.

• Zafixujte prenos pomocou nastavení z tabuľky nižšie.

PROCESU PRENOSU NA KARTÓN / PAPIER

• Položte papier na kartón, alebo papier.

• Stlačte pri 180°C po dobu 15 sekúnd so stredným prítlakom 2 - 3 bary.

• Papier vyberte po 5 - 10 sekundách.

NASTAVENIE TERMOLISU

AUTOMATICKÝ TERMOLIS

180 - 200°C

2-3 bar / 29-43 PSI po dobu 15 sek.

5 bar / 72 PSI po dobu 30 sek.

MANUÁLNY TERMOLIS

180 - 200°C

vysoký prítlak po dobu 30 sek.

vysoký prítlak po dobu 30 sek.

TEPLOTA

PRÍTLAK

FIXÁCIA

TIPY A TRIKY

• Textil položte úplne na spodnú platňu. (Dbajte na to, aby golier, záhyby alebo hrčky neboli na spodnej platni. Pokiaľ to nie je možné, natiahnite textil 

cez spodnú platňu).

• Ak po prenose uvidíte okolo prenosu svetlé pozadie, mierne znížte prítlak, aby ste minimalizovali alebo úplne eliminovali pozadie. 

Ak sa toner neprenesie úplne, mierne zvýšte prítlak, aby sa dosiahol úplný prenos.

• Pretože na trhu je niekoľko rôznych termolisov, dokonca aj termolisy rovnakej značky, môžu sa odlišovať od skutočnéj pracovnej teploty a prítlaku

použitého na odev, je nevyhnutné, aby ste si na svojom termolise nastavili svoje vlastné parametre prenosovej aplikácie. 

V závislosti od teploty a prítlaku vášho termolisu, môže byť doba prenosu o 10 až 15 sekúnd dlhšia.

• Pre optimálnu umývateľnosť dodržujte odporúčaný tlak, teplotu alebo čas aplikácie fixácie.

• Termolisy typu Clam-shell majú zvyčajne menší tlak, preto je potrebné zvýšiť dobu lisovania.

1-PAPIEROVÝ SYSTÉM


