
Inštrukcie pre tlač na Tmavé Textílie 

s FOREVER Laser-Dark (No Cut)

APLIKAČNÉ INŠTRUKCIE

NASTAVENIE TLAČE

TRANSFER
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Vytlačte grafiku v zrkadlovom obraze na A-Paper (ružové linky). Pozrite prosím vyššie uvedené nastavenia. 

Vezmite prosím na vedomie, že B-Papier je o niečo menší ako A-Papier. 
Je to z toho dôvodu aby sa vám časť lepidla nenaniesla pri pritlačení na výhrevnú platňu.

Umiestnite B-Papier na spodnú platňu termolisu (čistou stranou nahor) a položte A-Papier
(potlačenou stranou nadol) na vrch B-Papiera. Pre jednoduché oddelenie papierov dajte do jedného rohu
malý kúsok papiera medzi A- a B-Papier.       Pozrite ilustráciu nižšie.

PRANIE

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)

Pritlačte ich spolu pri teplote 180-200°C na  a  s prítlakom 3-4 barov.*60 sek. pre A4 75 sek. pre A3

*HROMADNÁ VÝROBA: Pri vysokokvalitných termolisoch môžete znížiť
dobu pritláčania na 30 sekúnd pri 210°C.

2-PAPIEROVÝ SYSTÉMpre LED-Tlačiarne
s Bielym Tonerom

Otvorte termolis, otočte papiere tak, že A-Papier bude tentokrát na spodku. 
Nechajte papiere na spodnej platni, kým ich budete oddeľovať od seba. 
Po 5-10 sekundách oddeľte B-Papier od A-Papiera jedným plynulým pohybom.

Nepriehľadná vrstva B-Papiera je teraz prenesená na A-Papier, iba v potlačených častiach. 
Orežte dizajn dookola kvôli pretlačenému rámu od B-Papiera (cca 2-3mm od okraja).

Umiestnite textil alebo iný materiál na spodnú platňu termolisu.

Umiestnite váš transfer (grafiku) na textil alebo iný materiál. Prelepte rohy termo-fixačnou páskou k zaisteniu 
transferu a k prevencii proti oddeleniu grafiky od materiálu.

Bavlna:
Polyester:
Koža:
Kartón:

180°C - 200°C na 30 sekúnd pri 5 baroch (vysoký prítlak).
150°C na 40 sekúnd pri 3-4 baroch (stredný prítlak).
120°C na 30 sekúnd pri 1-2 baroch (nízky prítlak).
100°C na 20 sekúnd pri 1-2 baroch (nízky prítlak).

Strhávajte podkladový papier za studena.

Strhávanie za studena prináša vždy lesklé výsledky. K dosiahnutiu matného efektu, položte na grafiku 
papier na pečenie a pritlačte termolisom na 5 sekúnd pri nízkom tlaku.
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A-Papier (potlačenou stranou nadol)

Vložte kúsok papiera 

(pre jednoduché strhávanie)

B-Papier (čistou stranou nahor)

Do 40°C  (v teplej vode).
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POSTUP PRI POUŽITÍ DOKONČOVACÍCH FÓLIÍ - Aplikujte na čiernu potlač

  Umiestnite fóliu na váš transfer a prekryte ju 5 hárkami normálneho papiera (prvý môže byť papier na pečenie).
Pritlačte termolisom pri teplote 200°C na 30-45 sekúnd s vysokým prítlakom.  Fóliu strhávajte úplne za studena.

  K dosiahnutiu matného efektu prekryte transfer papierom na pečenie a pritlačte termolisom na 5 sekúnd.
Papier odstráňte taktiež za studena. 
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