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Excalibur 
 

Dye Discharge System (DC-2012 a DC-2018 - odbarvení) 
Exclibur Dye Discharge System dává excelentní výsledky pokud tiska i cht jí dosáhnout jemný omak 
tisku na 100% bavln ných tmavých materiálech. Po aktivaci DC-294 Discharge Agent  tisknuté barvy 
proniknou do potiskovaného materiálu, naruší pigment jeho barviva. DC-2012 je pr hledný a m že 
být obarven barvami Excalibur Colourtone nebo PCW Pigmenty tak, aby vytvo il discharge barvu. 
Takováto barva potom m že být tisknuta jako podkladová pro jiné plastizolové barvy nebo m že být 
natisknuta i samostatn , kdy vytvo í p vodní základní odstín surové bavlny. 
DC-2018 je vysoce pigmentovaná bílá, která m že být op t použita jako podkladová bílá nebo i jako 
samostatná bílá. I p i použití této bílé jako podtisku, bude výsledný tisk m í a jemn jší než p i 
použití klasické podtiskové barvy. 
Protože materiály r zných výrobc  obsahují r zné druhy pigment  a barviv, vždy je nutné provést 
testy s konkrétním materiálem a posoudit, zda výsledek odpovídá požadavk m. 
 
TECHNICKÉ INFORMACIE  
Míchání odstín  : Pro namíchání vlastních discharge odstín  mohou být p idány bu  Colourtone 
pigmenty nebo PWC Pigment Concentrates v množství 5-20% (váhových) do základní DC-2012 
Clear discharge. Tato DC-2012 Clear by m la být obarvena p ed aktivací DC-294N Discharge Agent. 
Aktivace : Excalibur Dye Discharge System je dvoukomponentní systém a proto je nutné základní 
dischargi aktivovat p idáním DC-294N Discharge Agent. Je doporu eno p idat 5% (váhových) 
prášku DC-294N do DC-2012 nebo DC-2018 a pe liv  promíchat. Je doporu eno aktivovat vždy 
pouze aktuáln  pot ebné množství, které bude zpracováno do 24 hodin od aktivace. 
Teplota gelování : povrch barvy geluje p i 116° C.  
Vytvrzení : barva se zcela vytvrdí a odbarví základní (vhodný) materiál když je celý povrch zah átý 
na 160° C. Doba vytvrzení závisí na materiálech, typu a nastavení tunelu a m že dosáhnout až 90 
- 120 sekund. 
Sítovina : nejlepších výsledk  je dosahováno p i použití síta 16T-60T.  
Šablona : musí být použita šablona ur ená pro vodní barvy. Pro velké série m že být pot ebné použít 
Screen Hardener. Vhodnou šablonu konzultujte se svým dodavatelem emulzí. 
Modifikace : Pokud barva rychle zasychá v sít , je možné p idat do 10% (váhových) AQT 2594 
Retarder, což zasychání zpomalí. Je-li viskozita barvy p íliš nízká, p idejte 0,5-1% (váhové) TH 100 
Thickener pro zvýšení viskozity. Dokonale promíchejte a nechte odstát 10 minut p ed dalším 
použitím. Je-li pot eba barvu z edit, m žete použít malé množství vody. 

rka : Doporu ujeme 70 Sh nebo 90/70/90 Sh.  
išt ní : Všechny Excalibur Discharge barvy lze snadno vymýt vodou. 

 
Komponenty:   
DC 1012 Discharge Base (báze) 
DC 1018 Super Opaque White Discharge Base (krycí bílá báze) 
DC 294N Discharge Agent (aktivátor) 
WA 392 Wetting Agent (zvlh ova ) 
TH 100 Thickener ("zhuš ova ") 
 AQT 2594 Retarder (zpomalova ) 
Colour Tone Concentrate Pigments, PCW Waterbase Pigment Concentrates (pigmenty) 
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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 

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.  


