sitodrukowy

56

sitodrukowy.pl

Termotransfer

ekonomiczny plastizolowy
zrywany na zimno

0€

za arkusz o polu zadruku 490x320mm
przy zamówieniu 100 arkuszy

Realizacja
nawet w

Sposób aplikacji / Instrukcja prania
Prać po upływie 24h po aplikacji

10-12 sekund

*

24h

w zależności od grubości podłoża

Nie prać chemicznie

150°C / 302°F

Maksymalna temperatura prania 60°C

lekki/średni (2 bar)

Nie używać wybielaczy oraz agresywnych
środków piorących

zrywaj na zimno

Nie suszyć bębnowo
Zalety:

Odpowiedni dla podłoży:
100% bawełna, 100% poliester oraz ich mieszanki
niektóre nylony, tkaniny i dzianiny o umiarkowanej
elastyczności, filc, włókniny polipropylenowe
nie nadaje się do zdobienia tkanin barwionych
sublimacyjnie lub z tendencją do resublimacji barwnika

Informacje:

tani sposób znakowania, sprzedawany na arkusze
zamówienia realizowane nawet w 24 godziny
możliwy do stosowania na różnych podłożach tekstylnych
często tańszy od sitodruku bezpośredniego
możliwość łączenia zleceń na jednym arkuszu

Employee owned, partnership driven.

T
o produkt, który w swoim założeniu kierowany był dla producentów i sprzedawców odzieży roboczej, ale z powodzeniem znalazł
swoje zastosowanie również w rynku reklamowym oraz wszędzie tam gdzie potrzebny jest skrajnie szybki i tani sposób
znakowania odzieży oraz innych podłoży tekstylnych. Termotransfer ekonomiczny to również termotransfer plastizolowy, z tą
tylko różnicą, że jego produkcja zoptymalizowana jest pod kątem ekonomicznym, tak aby był jak najtańszy, ale jednocześnie
oferował tę samą najwyższą jakość transferu. Drukowany jest tylko jednym kolorem, na chwilę obecną dostępne
są kolory biały i czarny. Już wkrótce paleta zostanie rozbudowana do 15 podstawowych kolorów. Transfery
ekonomiczne wykończone są warstwą proszkowego kleju poliestrowego. Klej ten jest najbardziej uniwersalny w
zastosowaniu do różnych podłoży. Pozwala on również na aplikację w obniżonej temperaturze (nawet 120°C)
dzięki czemu może być stosowany do zdobienia podłoży wrażliwych na temperaturę, jak np: torby
polipropylenowe. Niestety klej poliestrowy wykazuje ograniczoną elastyczność, a po rozciągnięciu nie wraca do
pierwotnego kształtu. Transfer ekonomiczny aplikowany na dzianiny o podwyższonej elastyczności może mieć
tendencję do spękań lub marszczenia powierzchni. Termotransfer ekonomiczny nie posiada drukowanej
Zobacz więcej
warstwy blokera migracji, przez co nadruki na niektórych podłożach poliestrowych lub barwionych sublimacyjnie
Biechów 72B, 28-133 Pacanów

+48 656 144 144

sprzedaz@sitodrukowy.pl

www.sitodrukowy.pl

*podana cena jest ceną netto za arkusz

