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NASTAVENÍ TISKU 
• Image Mode: zrcadlení
• Print Mode:  K tisku pomocí SAWGRASS SG400 / 800 použijte Virtuoso Print Manager a FOREVER Profile. Všechny ostatní 

sublimační tiskárny by měly být používány se standardním nastavením a standardním ovladačem. Chcete-li 
nainstalovat Virtuoso Print Manager, stáhněte si pokyny na www.forever-ots.com / Support / Soubory ke stažení / 
Pokyny pro tisk / Sublimační tiskárny / Instalace Sawgrass Print Manager.

• Kvalita tisku:  Priorita kvality  Paper Setting: Ink-Jet Normal Paper  ICC Color Profile: Off
• Design: Připravte Vaší grafiku se 100% černou.

PROCES TEPELNÉHO PŘENOSU PRO SUBLI-LIGHT (NO-CUT) [KROK  1-2]
• Předehřívejte tepelný lis. Ujistěte se, že kovová deska pod gumovou spodní vrstvou je také teplá.

Umístěte textilii na spodní desku a předtiskněte ji po dobu 15-30 sekund.
Umístěte natištěnou fólii na textil.
Lisujte po dobu 10-15 vteřin s nízkým tlakem.
Strněte transferovou fólii po 2 sekundách.
(Triko nikdy nevyjímejte z lisu, dokud se papír neodlupuje.).
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PROCES TEPELNÉHO PŘENOSU PRO  SUBLI FINISHING FOIL  [KROK 3-5]
• Umístěte Subli Finishing Foil  mattnou stranou směrem dolů k obrázku
• Lisujte znovu na  10 vteřin s malým tlakem 
• Strhněte Subli Finishing Foil hned po otevření lisu, ještě za horka
• Umístěte Hot Stamping Foil (matnou stranou dolu) na vaší grafiku,zvyšte tlak na 3-4 bar (vysoký tlak) a přelisujte
   znovu po dobu 30 vteřin.
• Nechte transfer zcela vychladnout a  strhněte Hot Stamping Foil.
• Pro zvýšení odolnosti při praní překryjte motiv pečícím papírem pro dobu 30 vteřin a sundejte za tepla. Antistick lesklý efekt.

NASTAVENÍ TEPELNÉH0 LISU

PRAČKA
• Až do 40°C (cyklus studeného praní ). Naruby. Nepoužívejte aviváž ani tekutý prací prostředek.

SUŠIČKA
• Nesušte v sušičce! Doporučuje se pověsit a nechat uschnout 

ŽEHLENÍ
• Při žehlení zakryjte potisk pečícím papírem 

UPOZORNĚNÍ
•
•

 Pokud se objeví pozadí, snižte tlak tepelného lisu v prvním a druhém kroku.  
Subli-Light musíte přenášet okamžitě po tisku (čím delší je doba mezi tiskem a lisováním, tím méně se přenáší)

 SUBLI-LIGHT (NO-CUT)  S        SUBLI FINISHING FOIL
PRO TMAVOU I SVĚTLE BAREVNOU BAVLNU 2-PAPER-SYSTEM 

AUTOMATICKÝ TEPELNÝ LIS MANUALNÍ TEPELNÝ LIS 

KROK 1 PŘEDLISOVÁNÍ 20-30 vteřin 20-30 vteřin

KROK 2

TLAK 1 bar / 14 PSI light

TEPLOTA 180°C / 356°F 180°C / 356°F

ČAS 10-15 vteřin 10-15 vteřin
KROK 3 SUBLI FINISHING FOIL 10 vteřin      (1 bar) / 14 PSI 10 vteřin (light pressure)

KROK 4 HOT STAMPING FOIL 30 vteřin (3-4 bar) / 43-58 PSI 30 vteřin(high pressure)

KROK 5 PŘELISOVÁNÍ 30 vteřin (3-4 bar) / 43-58 PSI 30 vteřin(high pressure)

Před zahájením hromadné výroby doporučujeme provést test přenosu a praní se všemi materiály. Důležité rady pro
oboustranný tisk na textil: Trička pro oboustranný tisk (přední a zadní strana), musí být umístěna přes spodní tepelnou desku.

V tomto případě bude tepelně ošetřena pouze jedna strana a vyhnete se tomu, že aplikovaný design z druhé strany bude vytlačen
ven znovu. Pokud vaše tričko žloutne, položte na něj během procesu přenosu kousek rouna.




