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Transferové inštrukcie pre tlač:
Forever Multi-Trans Metalická - zlatá a strieborná
pre tvrdé povrchy

Príprava grafiky: Vectorová Grafika
*Veľkosť: 190mmx73mm (odporúčaná veľkosť) 300 DPI
*Image:    Čierne a CMYK tlačiarne     - 100% čierna
                 Tlačiarne s bielym tonerom - 300% čierna (C: 100% + M: 100% + Y: 100% = 300% zložená čierna)

Nastavenie tlače: s BIELYM tonerom
len pre OKI tlačiarne s bielym tonerom
Papier a Tlač: Labels, Multi-Purpose Tray
Režim dizajnu: Zrkadlový obraz, farebný režim, WHITE : OFF

Nastavenie tlače: CMYK + Čierne tlačiarne
Papier a Tlač: Labels, Multi-Purpose Tray
Režim dizajnu: Zrkadlový obraz, Greyscale
Denzita: zvýšte denzitu v prípade chybnej tlače 

Hrnčeky

Hrnčeky

Nastavenie hrnčekolisu

SILNÝ Prítlak

Pozor !! 
NOVÁ aplikačná 
Teplota :

Tvrdé povrchy Nastavenie termolisu

SILNÝ PrítlakSklo a kov

Zohrejte hrnčekolis pred použitím

Očistite prípadné zvyšky s Isopropanolom - ak je to potrebné

Umiestnite a fixujte natlačený dizajn na hrnček termofixačnou páskou
Prekryte transfer na hrnčeku tenkou silikónovou podložkou
Umiestnite hrnček do lisu
Lisujte podľa nastavení uvedených vyššie 
Vychlaďte hrnček ponorením do studenej vody. Uistite sa, že médium je mäkké pred oddelením od hrnčeka
Upozornenie : hrnček je veľmi horúci, dbajte na bezpečnosť pri manipulácii

Postup pri aplikácii: Hrnčeky

Postup pri aplikácii: Tvrdé povrchy
Nastavte termolis na teplotu 200   C
Predhrejte termolis pred použitím

Očistite prípadné zvyšky s Isopropanolom - ak je to potrebné

Umiestnite a fixujte natlačený dizajn na povrch termofixačnou páskou
Umiestnite senzor digitálneho teplomeru medzi nátlačok a povrch materiálu
Prekryte transferovanú plochu silikónovou podložkou 2,5mm hrubou
Lisujte podľa nastavení uvedených vyššie - až kým displej teplomeru nedosiahne potrebnú hodnotu
Vychlaďte predmet ponorením do studenej vody. Uistite sa, že médium je mäkké pred oddelením od povrchu
Upozornenie: predmet je veľmi horúci, dbajte na bezpečnosť pri manipulácii

TIPY A TRIKY:
Použitie silikónovej podložky pre hrnčekolis pomáha distribúcii tepla rovnomerne okolo celého hrnčeka a transferu.
Pred fixáciou v peci, je odporúčané očistiť hrnček Isopropanolom
Potláčaná plocha by mala byť odmastená, očistená Isopropanolom pred aplikáciou. Prirodzená mastnota z rúk môže
spôsobiť nežiaduce výsledky
Základný Digitálny teplomer zobrazuje presnú teplotu povrchu, čo je potrebné pre dosiahnutie uspokojivých výsledkov

V prípade dotazov nás kontaktujte www.alphaset.sk

○


