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Série 600SS pro ty barvotisk (CMYK) pro transferový tisk 
 
Série 600SS je ur ena pro ty barvotisk (CMYK) ostrých transfer  s vysokým rozlišením, které 
jsou ur eny na bílé, sv tlé i na tmavé bavln né podklady. 
 
VLASTNOSTI A VÝHODY  

 Zvýšená pigmentace garantuje jasné a intenzivní barvy ty barvotiskových transfer . 
 Vysoká kryvost pro tmavé podklady m že být dosažena použitím vhodných Backer . 
 Lze dosáhnout i 3D efektu použitím 878 transferového Puff Backeru 
 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  
Transferový papír : m že být použit vrstvený transferový papír jako nap . Ultrastrip 3000, Tullis 
Russel or Transal. Pro za studena odtrhávané transfery je doporu en T-75 cold-peel paper 
Teplota gelování : povrch barvy geluje p i 116° C.  
Sítovina : doporu ené síto 92T-140T.  
Šablona : m že být použita jakákoliv šablona kompatibilní s plastizolovými barvami. 
Modifikace : Nedoporu ujeme. Je-li p esto nezbytná, m že být p idáno do 5% 902 Viscosity 
Reducer pro snížení viskozity a pro istší tiskový obraz. 

rka : Doporu ujeme 70-80 Sh.  
Transfer na tkaninu : 
 - za tepla strhávaný transfer : 191-204°C) po dobu 6 - 12 sekund p i st edním tlaku 
 - za studena strhávaný transfer : 176°C) po dobu 10 - 15 sekund 

išt ní : Doporu ujeme použít Enviro sérii 2000 Green nebo Enviro sérii TR Blend.  
 
TECHNIKY TISKU  
Za tepla strhávaný transfer 
 - tisk 905 nebo 908 bázi, sítovina 44T-110T, t rka 70 Sh a zagelujte 
 - dále tisk 600SS CMYK barvy postupn  od nejtmavší po nejsv tlejší, gelujte po každé barv  
 - pro zýšení kryvosti a pružnosti na sv tlých a tmavých tkaninách p etiskn te celek 878 Puff 
 Transfer Backerem pro 3D efekt nebo 888 Stretchback Adhesive pro plošný a vysoce kryvý tisk 
 (není pot ebné pro transfery ur ené na bílé tkaniny) 
Za studena strhávaný transfer 
 - tisk 600SS CMYK barvy postupn  od nejtmavší po nejsv tlejší, gelujte po každé barv  
 - p etisk 905 nebo 908 bází pro transfery ur ené pro tmavé podklady 
 
ODSTÍNY 
505 Base, 600SS Yellow, 600SS Cyan, 600SS Blue, 600SS Magenta, 600SS Red, 600SS Black 
 
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.  
 
 


