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Цветове

Инструкции

Помощни средства- течности за поддръжка

Основни характеристики:

Дигитално сублимационно мастило

Разработено за печат върху слабо 
или леко промазани хартии.

Съвместимо с DX4, DX5, DX7 глави

Цвят: BLACK STRONG BLACK YELLOW MAGENTA CYAN 
Код: SM1210 SM1212 SM1215 SM1230 SM1251 

Разфасовка:  1 литър 1 литър 1 литър 1 литър 1 литър
Срок на годност: 12 месеца 12 месеца 12 месеца 12 месеца 12 месеца 

• CAPPING FLUID (код SM8703): този продукт е с овлажняващи и абсорбиращи свойства. Предлага се в контей-
нери по 250 мл с пипета за дозиране и накапване върху почистващата станция.
•  CLEANER (код SM8501): този продукт се използва за почистване на мастиловодите.
•  CLEANER NFS (код SM8503): почистващ продукт за почистване на мастиловодите, идеален за индустриално 
оборудване. CLEANER NFS е разработен специално за предпазване от образуване на пяна.

Сублимационно мастило, 
съвместимо със съвременни-
те пиезо печатащи глави. 
Разработено за печат върху 
слабо или леко промазани 
хартии.

•  Отлична бързина на съхнене 
на отпечтъка
•  Широка цветова  гама
•  Висока плътност 
•  Добра обща трайност
•  Отличен трансфер
•  Не се изисква специално 
етикиране на продукцията

• Идеално за трансфер върху синтетични тъкани 
(полиестер)
• Подходящо за трансфер върху смесени текстили 
(мин 80% PES)

Препоръчително е да се позволи на продукта да достигне работни условия, по отношение на температура и 
влажност на въздуха, най-малко 24 часа преди да се използва, като се внимава да не се разбърква. Да се 
прилага при контролирани условия:
  • Препоръчителна температура: 20-25°С
  • Препоръчителна влажност:  40-60%
След като мастилото е готово за употреба е препоръчително да се използва чрез системата за външно 
автоматизирано подаване, която гарантира постоянното качество на печат.
Хартията трябва да се прехвърли термично, посредством каландър или плоска преса, при температура 
между 180-220 °С за време между 180" и 30".
Времето и температурата може да варират, в зависимост от вида и характера на материала, върху който се 
прави трансфера.

• Идеално за спортно облекло и интериорни прило-
жения

• Съвместим с гореспоменатите пиезо печатащи 
глави.
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ЦВЯТ  КОД  
ТРАЙНОСТ – EN ISO 

 
 

Сублимационнен
клас

 
105B02 105C02 105E04 

BLACK СМ1210 6 4-5 5 

 

B/C 

STRONG BLACK СМ1212 5-6 4-5 4-5 B/C 

CYAN СМ1251 5-6 4-5 4-5 C 

C MAGENTA СМ1230 6-7 4-5 5 

YELLOW СМ1215 6-7 4-5 4-5 B 

ТРАЙНОСТ - EN ISO 

105B02 Устойчивост на светлина 

 
 

Сублимационнен
клас

 

A TSUBLIMATION 180°C 

105C02 Устойчивост на пране B TSUBLIMATION 190°C 

105E04 Устойчивост на изпотяване C TSUBLIMATION 200°C 

 D TSUBLIMATION 210°C 
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produced in EU

Устойчивост на цвета: устойчивост на светлина: мин 1, макс 8 - устойчивост на измиване: мин 1, макс 5 - устойчивост на изпотяване: мин 1, макс 5

•  Препоръчва се винаги да правите тестов печат, сушене и трансфер на субстратите, които смятате да използвате, за да 
можете да определите подходящите условия на работа.
•  Екстремните условия за сушене в близост до каретата на принтера може да компрометират качеството на 
разпечатките.

Забележки:
Информацията, дадена в тази техническа документация не претендира за изчерпателност и всяко лице, което използва продукта за цели, различни 
от препоръчаните в тази документация без предварително получаване и писмено потвърждение от нас, за съответното приложение на продукта, 
прави това на свой риск. Въпреки че се стремим да гарантираме, че всички съвети, които даваме за продукта са правилни, ние нямаме контрол 
върху  качеството или състоянието на субстратите и върху множеството фактори, влияещи върху използването и прилагането на продукта. Ето 
защо, освен ако не сме дали изрично писмено съгласие за това, ние не поемаме никаква отговорност (независимо от причините) за представянето 
на продукта или за загуби или повреди, възникнали от използването на продукта. Информацията, съдържаща се в този лист може да бъде 
допълвана във времето спрямо нашия опит и политика за постоянно развитие на продуктите.

SubliMax

Препоръчително е да се съхранява далеч от светлина и източници на топлина при температура по-ниска от 25 ° C.

За повече информация, демонстрация и техическа и друга консултация може да се обръщате към вносителя: Адком / www.adcom.bg 
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