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Excalibur 
 

Superhold Powders (prášková transferová lepidla) 
 
Tavná prášková lepidla, která jsou aktivována teplem mohou být použita pro jakoukoliv 
aplikaci, která požaduje systém tepelného lepidla. P i aplikaci p i produkci transfer  tisknutých 
plastizolovými barvami Excalibur dochází k výraznému zvýšení prací schopnosti výrobk  a ke 
zvýšení adheze také u tkanin vyrobených ze syntetických vláken. 
 
VLASTNOSTI A VÝHODY  

 Jsou dostupné v r zných zrnitostech pro produkci jak transfer  s jemnými detaily tak 
transfer  s velkými souvislými plochami tisku. 

 Jsou snadno tavitelné a umož ují využití standardních transferových teplot. 
 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. 

 
DRUHY LEPIDEL 
H1 - prášek se st edním zrnem, rychle a snadno se taví a je ideální volbou tam, kde je 
vyžadována rychlá aplikace, je zvlášt  vhodný jak pro plastizolové tak pro vodní 
transfery.    
H10 - prášek s velmi jemným zrnem, vhodný zejména pro transfery a velmi jemnými 
detaily 
H15 - prášek s extrémn  hrubým zrnem ur ený p edevším na pokrytí velkých ploch.  
H23 - prášek se sm sí zrn r zné velikosti vhodný p edevším pro flok transfery 
C55 - ultrajemný adhezní prášek pro transfery s jemnými detaily 
C56 - jemný prášek s mírn  v tším zrnem než C55 
C57 - nejlepší náš prášek ur ený k produkci plastizolových transfer . Prášek se sm sí 
zrn r zných velikostí dává na tkaninách výsledným transfer m velmi jemný a p íjemný 
omak a vynikající pružnost a trvanlivost. 
 
TECHNICKÉ INFORMACIE  
Transfery : posypte p íslušným práškem (H1, H10, H15. C55, C56, C57) mokrou barvu, 
odstra te p ebytky a vytvr te.  
Flok transfery : posypte H23 na mokré lepidlo, odstra te p ebytky a usušte. 
Puff Transfery (plastizolové nabo vodní) : posypte H1 nebo C57 práškem na mokrou barvu, 
odstra te p ebytky a usušte p i nízké teplot . Pro transfery s barvou na vodní bázi se m že 
nejprve sušit a až potom odstranit p ebytky. 
 
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.  


