S u b l i f l o c k
(Flock do sublimacji)

Poliestrowy materiał typu flock stworzony specjalnie pod kątem wykonywania na nim nadruków przy
pomocy atramentów sublimacyjnych.
Aksamitna powłoka, duża nieprzejrzystość, odporność na żółknięcie oraz możliwość cięcia przy
pomocy plotera to najważniejsze atuty tego materiału.
Subliflock jest doskonałym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć niewygodnego składania
wielokolorowych motywów z monokolorowych folii typu flock.
Subliflock znajduje szerokie zastosowanie przy wykonywaniu nadruków na odzieży sportowej
i przemysłowej zapewniając jasne i żywe kolory.
Subliflock można zadrukowywać bezpośrednio i pośrednio (przy pomocy papieru do transferu
sublimacyjnego).
Subliflock doskonale przykleja się do większości tkanin (za wyjątkiem ortalionów oraz tkanin
impregnowanych wodoodpornie).

Instrukcje nanoszenia nadruku:
Druk bezpośredni:
Umieścić subliflock w urządzeniu drukującym, przystosowanym do
sublimacyjnymi. Wykonać wydruk bezpośrednio na stronie „z meszkiem” subliflocku.

druku

atramentami

Druk pośredni (Przenoszenie nadruku z papieru do transferu sublimacyjnego):
Wykonać wydruk odbicia lustrzanego na papierze transferowym. Przyłożyć papier zadrukowaną stroną
do powierzchni z meszkiem. Umieścić w termoprasie.
Parametry transferu:
● nacisk – średni;
● temp. - 190°C;
● czas - 30- 40s.
Po przeniesieniu nadruku zaleca się odłożenie subliflocku do ostygnięcia na ok. 4 godziny – znacznie
ułatwi to zdejmowanie subliflocku z papieru podkładowego.

Parametry przenoszenia na tkaniny:
Tkanina

Temp.

170-175°C
Bawełna/Poliester 165-175°C
165-170°C
Poliester/Akryl
150–165°C
Poliester
Bawełna

Nacisk
Silny

Czas
20 s.

Silny

15-20 s.

Średni

17-22 s.

Średni

20-25 s.

Wgrzewając subliflock w tkaninę, należy przykryć go papierem przekładkowym, oddzielając go od
płyty grzejnej.

Zaleca się przeprowadzenie własnych prób!
Stosowanie różnych: urządzeń drukujących, atramentów, papierów transferowych oraz pras termotransferowych
może dawać różne efekty końcowe.
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Wskazówki dotyczące wykonywania nadruków:
●
●

w przypadku korzystania z ploterów tnąco-drukujacyh – najpierw wykonać nadruk bezpośrednio na
subliflocku, a następnie wyciąć dany kształt po obrysie;
w przypadku korzystania z ploterów tnących i drukarek – najpierw wyciąć zadany kształt na ploterze
i usunąć zbędne fragmenty subliflocku. Wykonać wydruk w odbiciu lustrzanym na papierze do
transferu sublimacyjnego, a następnie, przy pomocy prasy do termotransferu przenieść obraz na
subliflock. Ostudzić subliflock. Oddzielić subliflock od
papieru podkładowego. Przyłożyć
zadrukowany subliflock na tkaninę nadrukiem do góry, przykryć papierem przekładkowym. Wgrzewać
w tkaninę zgodnie z wyżej wymienionymi parametrami.

Uwagi:
●
●
●

Prać wywrócone na lewą stronę, w temp. do 40°C;
Nie poddawać suszeniu w suszarkach wirnikowych;
Rozmiar rolki subliflocku – 0,5m x 25m.
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