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Excalibur 
Série 400FF & série 451FF 
 
Excalibur Série 400FF se skládá z 12 standardních odstín , které nabízí tiska m vysokou 
krycí schopnost a dlouhou stálost barvy. Je navržena tak, aby se vytvrzovala p i mnohem 
nižší teplot , než tradi ní plastisolové barvy na p ímý tisk na tepeln  citlivé materiály 
náchylné ke spálení a srážení.  
Série 451FF p edstavuje Color Mixing Systém 11 odstín  p ipravených p ímo pro použití 
(v etn erné a bílé) na namíchání a simulaci jakéhokoliv standardního odstínu Pantone®, 
nebo na vytvo ení speciální barvy pro zákazníka. Receptury m žete najít v ColorPro Mixing 
Software, který je zdarma sou ástí nákupu jakékoliv barvy Excalibur Color Mixing System. 
 
VLASTNOSTI A VÝHODY  

 Nižší teplota vytvrzení barvy p edstavuje ideální volbu p i potisku na tepeln  citlivé 
materiály náchylné ke srážení nebo popálení 

 Vysoká kryvost pro potisk tmavých materiál  
 Dlouhá stálost barvové vrstvy sérií 400FF a 451FF p edstavuje excelentní volbu pro 

potisk materiál  z lycry a spandexu. 
 Krémová, lehce tisknutelná konzistence vytvá í ostrý nepr hledný tisk 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. 

 Série 451FF Color Mixing System p edstavuje odstíny srovnatelné s Pantone 
systémem nebo umož uje vytvo ení vlastní odstín  na zakázku.  

 
TECHNICKÉ INFORMACIE  
Teplota gelování : povrch barvy geluje p i 105° C. 
Vytvrzení : barva se zcela vytvrdí když je celý povrch zah átý na 140° C po dobu aspo  15 
sekund.  
Tepelný transfer : barvy Série 400FF a 451FF mohou být použity jako za studena stahované 
transfery.  
Sítovina : pro p ímý tisk m že být použito síto 32T-64T.  
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.  

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  (od ) a také p i potisku všech odstín  materiál  (od ) pro dosažení 
odolnosti proti praskání vrstvy barvy p i jejím natahování. 

išt ní : Doporu ujeme použít Enviro sérii 2000 Green nebo Enviro sérii TR Blend.  
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ODSTÍNY 
400FF – Lemon Yellow, Light Gold, Gold, Orange, Bright Red, Violet, Bright Blue, Light Blue, 

Bright Dallas Green, Black, White. 
451FF – Yellow G/S, Yellow R/S, Red Y/S, Red B/S, Fluorescent Magenta, Violet, Blue B/S, 

Blue R/S, Green, Black, White. 
 
 
UPOZORN NÍ 
Pred 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.  
Jakékoliv míchání barev série 451FF Color Mixing Series by m lo být hodnoceno na 

esnost barvy a tiskové vlastnosti za denního sv tla na stejném barevné podkladu, jako 
výrobní postupy, které budou použity ve skute ném výrobním procesu.  


