
Inštrukcie pre tlač na Svetlé Textílie 

s FOREVER Laser-Light (No-Cut)

APLIKAČNÉ INŠTRUKCIE

pre VEKTOROVÚ GRAFIKU A FOTOGRAFIE

PRENOS

FIXOVANIE

NASTAVENIE TERMOLISU

TIPY A TRIKY

APLIKÁCIA NA PAPIER

PRANIE

TRANSFER

  Umiestnite úplne čistý textil na spodnú platňu. (Uistite sa prosím, že sa na platni nenachádzajú žiadne 
gombíky a goliere. Ak to nie je možné, navlečte textil priamo na spodnú platňu.)

  Výklopné termolisy majú obyčajne menší prítlak, preto treba predĺžiť aplikačný čas na transfer.

  Pri potlači na papier je teplota 180°C, prítlak 2-3 bary, aplikačná doba 15 sekúnd, strhávanie za tepla.

  Up to 30°C v teplej vode.

  Umiestnite transfer (grafiku) na textil a pritlačte pri teplote
180-200°C  na 15 sekúnd s nízkym prítlakom (2-3 barov).

  Prekryte transfer s papierom na pečenie alebo so silikónovým
papierom a pritlačte pri teplote 180-200°C na 30 sekúnd 
s vysokým prítlakom k dosiahnutiu dobrej prateľnosti.

  Umiestnite transfer (grafiku) na váš textil
a pritlačte pri teplote 180-200°C
na 30 sekúnd s vysokým prítlakom (5 barov).

MÁTE PROBLÉM S TRANSFEROM? Navštívte www.alphaset.sk

180-200°C (356-392 F), 30 sek.,
5 barov

180-200°C (356-392 F), 40 sek.,
vysoký prítlak

BAVLNA OTOČNÝ
TERMOLIS

VÝKLOPNÝ
TERMOLIS

180-200°C (356-392 F), 15 sek., 
2-3 barov

180-200°C (356-392 F), 30 sek., 
vysoký prítlak

NASTAVENIE TLAČE

IBA PRE OKI TLAČIARNE S BIELYM TONEROM
Nastavenie papiera a tlače: Label 1, Multi Purpose-Tray
Sýtosť bieleho toneru (v menu: Kalibrácia): 3  
Režim obrázku: Zrkadlový obraz, CMYK režim (nie RGB), Farebná tlač (Color Print), Biela farba (White On)

ALPHASET spol s r.o.

Kopčianska 19, 851 01  Bratislava

Telefón:  02 / 63 81 22 55  ●  Fax:  02 / 63 81 22 56 

E-mail:   ● Web:  www.alphaset.sk alphaset@alphaset.sk

1-PAPIEROVÝ SYSTÉM PRELED TLAČIARNE S BIELYM TONEROM

  Prekryte transfer s papierom na pečenie
alebo so silikónovým papierom pri teplote
180-200°C na 40 sekúnd s vysokým prítlakom
k dosiahnutiu dobrej prateľnosti

  Ak je vidno po prenose svetlé pozadie okolo grafiky, jemne znížte prítlak k minimalizovaniu alebo odstráneniu 
pozadia. Ak sa toner nepreniesol celý,zvýšte jemne prítlak aby bol transfer kompletný.

  Na trhu je veľké množstvo termolisov a dokonca rovnaký model termolisu sa môže odlišovať v skutočnej teplote 
a prítlaku aplikovanom na textile. Je dôležité aby ste si zachovali vaše aplikačné parametre pri transferi. 
V závislosti od teploty a prítlaku vašeho termolisu môže byť aplikačný čas v rozmedzí 10, 15 alebo aj viac sekúnd.

  Pre optimálnu prateľnosť udržujte prosím prítlak, teplotu a aplikačný čas podľa inštrukcií.

a kontaktujte nás!

  Pošúchajte transfer kúskom odevu (látky) a odstráňte
podkladový papier po 5 - 10 sekundách!   Pošúchajte transfer kúskom odevu (látky) 

a odstráňte podkladový papier 
po 5 - 10 sekundách!


