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Excalibur 
1596 SPORTPRO DEFENDER 
 
1596 Defender je první podkladová šedá barva nebo spodní podp rná barva pro za studena 
stahované transfery, která blokuje molekuly barvy na 100% pes tkaninách tmavých odstín . 

áste ky uhlíkové ern  v barv  1596 Defender p sobí jako filtr zabra ující migraci barev 
(pigment ) skrz barvový film po dobu tvrdnutí barvy nebo jiných tepelných proces . Barva 
Defender 1596 brání migraci barvy (pigmentu) na mnohých 100% polyesterových tkaninách, 
kde oby ejn  selhávají slab  zapoušt né plastizolové barvy. I když je barva Defender 1596 
považovaná za sou ást série barev SportPro, musí být vytvrzená p i vyšší teplot  než ostatní 
barvy SportPro.  
 
VLASTNOSTI A VÝHODY  

 Vysoce krycí složení lehce p ekryje tmavé podklady a filtruje molekuly barvy 
potiskovaného materiálu (100% pes tmavé materiály) p ed tím, než dosáhnou vrstvy 
tisknuté barvy 

 Krémová, lehce tisknutelná konzistence s vynikajícími výsledky p i ru ním i p i 
strojovém tisku. 

 Zcela bezftalátové a bezolovnaté složení odpovídá všem normám Zákona o 
bezpe nosti spot ebitele (Consumer Product Safety Improvement Act; CPSIA) 
zakazujícího ftaláty a t žké kovy v sítotiskových barvách na textil. 

 
TECHNICKÉ INFORMACIE  
Teplota gelování : povrch barvy geluje p i 116° C. 
Vytvrzení : barva se zcela vytvrdí když je celý povrch zah átý na 160° C po dobu aspo  15 
sekund. Dokonce i p i tisku 1550 SportPro s teplotou tvrdnutí 143° C na povrch barvy 
Defender 1596 musí pro celkové vytvrdnutí dosáhnout celý barvový film 160° C.  
Tepelný transfer : barva Defender 1596 m že být použita jako za studena stahovaný transfer.  
Sítovina : nejlepší výsledky dává pro p ímý tisk i pro transfery použití síta 16T-43T.  
Šablona : m že být použita jakákoliv šablona kompatibilní s plastizolovými barvami. 
Modifikace : Vzhledem na to, že plastizolové barvy jsou tixotropní a p i skladování se mohou 
usazovat, p ed tiskem anebo p idáním aditiv barvu vždy d kladn  promíchejte. Pokud je 
pot eba, m žete p idat 501 Reducer na snížení viskozity barvy a lepšího išt ní ze síta. 
UPOZORNENÍ : P idáním velkého množství 501 Curable Reducer m že dojít ke snížení 
krycí schopnosti barvy a odolnosti zapoušt ní barvy 1596 Defender.  

rka : Doporu ujeme 70 Sh nebo 90/70/90 Sh.  
Tiskové techniky : použití technologie tisk/mezisušení/tisk je pot ebné pro dosažení krytí 
tmavých materiál . 

išt ní : Doporu ujeme použít Enviro sérii 2000 Green nebo Enviro sérii TR Blend.  
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UPOZORN NÍ 
ed za átkem výroby vždy na kone ných výrobcích prove te test vytvrzení, p ilnavosti a 

požadovaného vzhledu. Lancer Group International nem že zaru it výsledky nebo podpo it 
tvrzení, pokud namíchané barvy budou obsahovat ftaláty v p ípad , kdy p i modifikaci barvy 
byly použity jiné p ím si, než p ím si vyrobené Lancer Group International. Na vyžádání jsou 
k dispozici výsledky všech laboratorních test  barev na obsah ftalát  a olova provedených 

etí nezávislou stranou.  
Žádné tvrzení v tomto technickém listu nezaru uje, že barva Defender 1596F funguje jako 
blokátor migrace pigmentu na každé 100% polyesterové tmavé tkanin . Je nutné otestovat 
tisk na každé nové nebo neznámé tkanin . 
 


