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Excalibur 
 

Retroflec 2 Reflective - reflexní plastizolová barva 
 
Reflexní plastizolová barva pro p ímý tisk i pro transferový tisk. Retroflec 2 Reflective je vysoce 
odrazná barva ur ená k p ímému nebo k transferovému tisku na textilní materiály. Sv tlo se 
od barvy odráží zp t ke svému zdroji. Retroflec 2 Reflective m že být použit pro tisk na v tšinu 
textilních materiál  v etn  bavlny, polyester , sm sných materiál  a i n kterých nylon . P ed 
aplikací je nezbytné provést testování k ov ení výsledných vlastností potisku konkrétních 
materiál . 
 
TECHNICKÉ INFORMACE  
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 vyžadováno 
delší setrvání v sušicím tunelu (testy !). 
Sítovina : pro tisk m že být použito síto 24T-44T.  
Šablona : m že být použita jakákoliv šablona kompatibilní s plastizolovými barvami.  
Modifikace : Vzhledem k tomu, že plastizolové barvy jsou tixotropní a p i skladování se mohou 
usazovat, p ed tiskem anebo p idáním aditiv barvu vždy d kladn  promíchejte.  
Potisk provedený barvou Retroflec 2 Reflective je velmi jemný a potisknuté od vy je t eba p i 
praní obrátit naruby aby se zabránilo zvýšenému namáhání tisku ot rem b hem praní. Pro 
zvýšení pranívzdornosti (pokud se p edpokládá asté praní od ) je doporu eno p idat p ed 
tiskem do barvy 10-15% (váhových) aditiva X150. Namíchejte vždy pouze pot ebné množství 
barvy, protože použitelnost p ipravené sm si je pouze okolo 4 hodin.   

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

 
 
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.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 


