
 

 
www.plastizoly.cz * info@plastizoly.cz * tel. 602 714 150 

 
Aeroterm, a.s., St ádal  43, 718 00 Ostrava 

 
 
 

Excalibur 
 
 

Série 551 - COLORPRO PANTONE míchací systém (s Booster odstíny) 
 
Série 551 ColorPro je vysoce kryvý míchací systém pro p ípravu odstín  dle Pantone vzorníku 
a zákaznických odstín . Sestává se z 11 standardních tiskových barev (ready for use - pro 
okamžité použití) a p ti dopl kových barev nazývaných Boostery. Tyto Boostery jsou vlastn  
velmi intenzivní odstíny žluté, ervené, modré a zelené. Jejich p idáním v rozmezí 5-40% dojde 
ke zvýšení jasnosti a barevné p esnosti p íslušných odstín . Obecn  platí, že odstíny v 
míchacích receptech série 551, které pot ebují Boostry jsou odstíny, které neobsahují bílou. 
Obecn  platí, že se nachází ve t ech odstínech ve st edu každé stránky Pantone® “C” Formula 
Guide. Všechny míchací receptury série 551 jsou v sou asnosti stále aktualizovány, 
zp es ovány a dopl ovány.  
 
VLASTNOSTI A VÝHODY  

 Složení umož ující vysokou rychlost p i ru ním i p i strojovém tisku. 
 Série 551 obsahuje 5 Booster , které zvyšují brilanci a barevnou hloubku míchaných 

odstín . 
 P esná reprodukovatelnost a opakovatelnost odstín  Pantone i speciálních 

zákaznických odstín  
 Standardní vytvrzovací podmínky míchaných odstín  díky použití ready for use 

komponent 
 ColorPro Software - zdarma dostupný, umož uje míchání jak standardních Pantone 

odstín , tak i speciálních zákaznických odstín  v etn  zálohování receptur. 
 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 INFORMACE  
ColorPro Software m že být použit pro namíchání všech Pantone©C odstín  a také 
speciálních odstín . Software je ke stažení zdarma na www.lancergroup.com (odkaz ve 
spodní ásti HomePage). Receptury jsou pr žn  p idávány a aktualizovány. Doporu ujeme 
aktualizovat software alespo  1x m sí . 
Míchání : pro maximální p esnost a opakovatelnost odstín  použijte Excalibur ColorPro 
Software, dle receptur pe liv  odvažujte na digitálních vahách, které mají p esnost 0,1 g. Barvu 
pe liv  promíchejte a p esnost odstínu otestujte tiskem se stejnou sítovinou, šablonou, t rkou 
a potiskovaným materiálem, které budou použity p i produkci a také po kompletním vytvrzení.  
Test poušt ní barvy by m l být provád n ne d íve, než po 72 hodinách po vytvrzení.  
Jestliže po namícháni barvy není odstín dostate  jasný, p idejte 5-20% 551 Booster barvy 
pro dosažení jasn jšího a více sv žího odstínu. 
Teplota gelování : povrch barvy geluje p i 116° C.  
Vytvrzení : je-li barva namíchána se správným dávkováním složek, zcela se vytvrdí když je 
celý povrch barvy zah átý na 160° C po dobu aspo  15 sekund.  
Tepelný transfer : barvy Série 550 mohou být použity jako za studena stahované transfery.  
Sítovina : použijte sítovinu dle Vámi požadovaných výsledk  práce  
Šablona : m že být použita jakákoliv šablona kompatibilní s plastizolovými barvami. 
Modifikace : Nep idávejte 501 Curable Reducer p ed d kladným promícháním všech složek, 
teprve potom posu te viskozitu a 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 
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Curable Reducer m že mít vliv na krycí schopnosti barvy, na jasnost odstínu a na pružnost 
vytvrzeného barvového filmu.  

rka : Doporu ujeme 70 Sh nebo 90/70/90 Sh.  
išt ní : Doporu ujeme použít Enviro sérii 2000 Green nebo Enviro sérii TR Blend.  

ODSTÍNY 
Yellow G/S, Yellow R/S, Red Y/S, Red B/S, Fluorescent Magenta, Violet, Blue B/S, Blue R/S, Green, 
Black, W hite, Booster Yellow, Booster Red Y/S, Booster Red B/S, Booster Blue and Booster Green. 
 
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 t etí 
nezávislou stranou.  
 
 
 


