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Excalibur 
 

Série 700 - glitrové barvy 
 
Série 700 - glitrové barvy - se skládá ze 6 holografických glitrových odstín , dvou standardních 
tradi ních glitrových odstín  a z perle ových barev. Šest holografických glitrových odstín  má 
vždy jeden dominantní odstín, ve kterém jsou p imíchány žluté, modré a r žové ástice tak, 
aby byl vytvo en perlivý efekt hrající duhovými barvami, který m ní barvy v závislosti na úhlu, 
pod kterým tisk pozorujeme. 
Dva tradi ní glitrové odstíny jsou zlatá a st íbrná, které tvo í neskute  zá ivý a blyštivý efekt 
tvo ený odrazem sv tla od ástic v barv . 
Perle ové barvy tvo í žluté, modré a r žové ástice vmíchaná do krystalov iré báze a mohou 
být použity bu  k samostatnému tisku, nebo pro p etisk na povrch jiných odstín  pro vytvo ení 
speciálních efekt . Nezáleží na tom, kterou barvu vyberete pro vytvo ení takovýchto efekt , 
série 700 Vám dává tém  nekone né možnosti. 
 
VLASTNOSTI A VÝHODY  

 Všechny odstíny obsahují metalické vlo ky ( ástice) z polyesteru, které jsou odolné 
ztrát  lesku (vyblednutí) 

ástice velikosti 0,2 x 0,2 mm odrážejí více sv tla a vytvá ejí jasn jší perlivý efekt. 
 Krémová, lehce tisknutelná konzistence pro snadnou práci p i ru ním i p i strojovém 

tisku. 
 Dostupná také istá irá báze pro tvorbu zákaznických odstín . 
 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  
Teplota gelování : povrch barvy geluje p i 126° C.  
Vytvrzení : barva se zcela vytvrdí když je celý povrch zah átý na 160° C po dobu aspo  30 
sekund. Z d vodu odrazivosti metalických ástic m že být pro správné vytvrzení vyžadována 
vyšší teplota nebo delší setrvání v sušicím tunelu nebo kombinace obojího (testy !). 
Tepelný transfer : barvy Série 700 mohou být použity jako za studena stahované transfery, je 
pot ebné použít transferový papír ur ený pro použití glitr . 
Sítovina : pro tisk m že být použito síto 8T-16T.  
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. 
UPOZORN NÍ : P idáním velkého množství 501 Curable Reducer m že dojít ke snížení krycí 
schopnosti barvy a pr zra nosti barvy.  

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

Míchání : P idejte 15% (váhových) metalických ástic do báze 700 Clear Based (Metallic 
Base) a pe liv  promíchejte. 
 
ODSTÍNY 
Metallic Clear Base, Holographic Gold Dust, Holographic Techno Silver, Holographic Ice Wine, 
Holographic Fire&Ice, Holographic Ice Blue, Holographic Electric Green, Gold, Silver, Perlet  
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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 t etí 
nezávislou stranou.  
 
 
 
 
 
 
 


