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Excalibur 
 
Target White 
 
Bílá barva Target White je ekonomická bílá barva poskytující výborné kompromisní výsledky 
tisku a dovolující tiska m nabídnout zákazník m nižší cenu za tisk p i zachování zisku. Target 
White je ur ena na potisk 100% bavln ných tmavých materiál , umož uje snadný tisk s 
vysokou kryvostí, je ur ena pro manuální i strojní tisk. 
Barva Target White dává velmi dobré výsledky jako podtisková barva, jako samostatn  
tisknutá barva a je dobrou volbou pro sou asný tisk podtisku a bílé. Dosahované 
výsledky odpovídají výsledk m dosud dosahovaných mnohem dražšími barvami. 
 
VLASTNOSTI A VÝHODY  

 Vysoká krycí schopnost, rychlé mezisušení zvyšuje rychlost produkce 
 Ur ena pro ru ní i strojní tisk.  
 Krémová, lehce tisknutelná barva dává možnost ostrého tisku pomocí velmi hustého 

síta. 
 Výborné výsledky eliminují pot ebu p etisku druhé bílé. 
 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  
Teplota gelování : povrch barvy geluje p i 116° C. 
Vytvrzení : barva se zcela vytvrdí když je celý povrch zah átý na 160° C po dobu aspo  15 
sekund.  
Tepelný transfer : barva Target White m že být použita pro tisk za studena stahovaných 
transfer .  
Sítovina : pro p ímý tisk m že být použito síto 32T-92T, p i tisku transfer  dává výborné 
výsledky použití sítoviny 32T-50T  
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 odolnosti zapoušt ní barvy.  

rka : Doporu ujeme 70 Sh nebo 90/70/90 Sh.  
Tiskové techniky : pro dosažení žádaných výsledk  na tmavých tkaninách m že být pot ebné 
použít techniku tisk / mezisušení / tisk. 

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.  
 
 


