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Transfer ve Baskı Talimatları:
FOREVER Flex-Soft (No-Cut)

2-KAĞIT-SİSTEMİ
S&B, Lazer ve LED yazıcılar ve Beyaz Toner yazıcılar için

Kağıt Ayarları: 		
Film, Foil, Transparency
Yazdırma Ayarları:
Çok Amaçlı Tepsi, Tek Tabaka Besleyici
Görüntü Modu: 		
Ayna Görüntüsü
Yazıcı Renk Ayarı:
S&B Yazıcılar:
Tüm renkler: %100 Siyah
			CMYK Yazıcılar: 		
Tüm renkler: %400 Siyah 					
						
(Cyan %100+Macenta %100+Sarı %100+Siyah %100 = %400 Siyah)
			
BEYAZ TONER Yazıcılar: NEON renkler: %100 Beyaz
						
STANDART ve METALİK Renkler: %300 Siyah
						(Cyan %100+Macenta %100+Sarı %100 = %300 Siyah)
KUMAŞ SEÇİMİ
Pamuklu kumaşlarla çalışırken, her zaman daha az esnek olan bir kumaş tercih edin. (Spandex veya lycra kullanmayın)
Böylece kumaşı çekerken veya esnetirken çatlama olmasının önüne geçilir.
TRANSFER PRESİ
• Eğer varsa, presinizin alt ve üst lavhalarından Teflon kılıfları çıkarın.
Neden: Teflon çok fazla ısı emer ve hatalı ve tutarsız sonuçlara neden olur.
• Silikon tabakanızın kusursuz olduğundan ve presin alt levhasına yapıştırılmış olduğundan emin olun.
Neden: Eğer presin alt ve üst levhaları tamamen dikey değil, aynı zamanda yatay bir hareketle kapanıyorsa, bu özellikle
büyük, tam dolu tasarım veya resimlerde B-kaplamasının A-folyosuna tam olarak transfer olmasını engeller. Bu
mekanik bir arıza yüzünden, kapama mekanizmasının hatalı, gevşemiş veya aşınmış olmasından kaynaklanabilir.
• Presin ayarlanmış dereceye geldiğinden emin olun. Alt levha dokunulduğunda sıcak oluncaya kadar presinizi kapalı tutun.
Neden: Tutarlı sonuçlar almak için, presin iki levhası da yeterince sıcak olmalıdır. Presinizi kullanmadığınız zaman kapalı
konumda tutmanızı öneriyoruz. Böylece alt levha sıcak kalır ve bir sonraki uygulamaya hazır olur.
• Alt levhadaki silikon tabaka çok yumuşak olmamalıdır.
Neden: Aşırı derecede yumuşak silikon tabakalar, A ve B kağıtlarını ayırırken sorun çıkarabilir.
• Transfer kağıtlarınızı her zaman presiniz ortasına yerleştirin.
Neden: Bazı preslerde kenarlarda eşit ısı ve basınç dağılımı olmayabilir. Kenarlara ne kadar yaklaşırsanız, eşit olmayan ısı
ve basınç dağılımı yüzünden, işlem hataları oluşma riski artar.
A ve B KAĞITLARINI AYIRMAK
• Presi açtıktan sonra, soğuma işlemini hızlandırmak için, medyanın üzerini bir kumaş parçası ile 5 saniye kadar ovun.
Neden: A-Foil üzerindeki kaplama tonerin daha uzun sıcak kalmasını sağlar. Ovmak sıcaklığı düşürmeye yarar, bu da iyi bir
ayırma için önemlidir.
• Ayırma işlemi sırasında A ve B kağıtlarını pres üzerinde tutmak gereklidir.
Neden: Aksi takdirde, kağıdın altından soğuk hava geçerek, hızla soğumasına neden olur. Eğer kağıt çok hızlı soğursa,
A-foil üzerindeki tasarımınız bazı parçaları B-Paper LowTemp üzerine geçebilir
• A ve B kağıtlarını çok hızlı ayırmayın.
Neden: Çok hızlı ayırma, yuvarlak kenarlarda veya tasarımın başka kritik alanlarında yırtılmaya neden olabilir.
• A ve B kağıtlarını düz ve sürekli bir hareketle ayırın.
Neden: Kağıt pres üzerinde düz olarak kalır, soğuma olmaz, böylece ayırma mükemmel olur.
KUMAŞA TRANSFER
• Transfer kağıdının dört köşesini ısıya dayanıklı bant ile kumaşın üzerine bantlayın ve üzerini 1-2 tane silikon kağıdı ile örtün.
Neden: Presi açarken veya kumaşı presten çıkarırkens, A-Foil’in köşeleri kumaştan kalkabilir. Bu istenmeyen sıcak
soyulmaya ve tamamlanmamış veya hatalı köşelere neden olur.
• Transfer kağıdını Matt Finish Economy ile örtün.
Neden: Presin açılması sırasında transfer kağıdının istemeden kalkmasını engeller.
PRES İŞLEMİNDEN SONRA
• A Foil’i malzeme tamamen soğuduktan sonra çıkarın..
Neden: If A-foil’i hala sıcakken çıkarırsanız, tamamlanmamış ve hatalı bir transfere neden olur. Eğer A-Foil‘i çıkarırken
elinizin içini kullanırsanız, en iyi sonuca ulaşırsınız. Eğer kağıdı yukarı doğru çekerseniz, bazı toner parçaları
soyulabilir.
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1. BASKI
• Motifi ters olarak A-Foil‘in kaplamalı yüzeyine basın.

ÖNEMLİ: Hatasız çıktı almak için Görüntü drum‘ı
veya Fırınlama Ünitesi‘in eskimemiş olduğuna
dikkat edin.
ESKİMİŞ
GÖRÜNTÜ DRUM‘I
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• Motifin etrafını çizimde görüldüğü gibi 1 cm kesin.
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ESKİMEMİŞ
GÖRÜNTÜ DRUM‘I
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2. TRANSFER PRESİ
• Presi 30-60 saniye kapatarak, aşağı kısmınıda ısıtın.
3. TRANSFER (B-PAPER‘DEN A-FOİL‘E)
1. Kirlenmesini önlemek için presin alt silikon süngerini
kağıtla kaplayın.
2. A-Foil‘i motif yukarı bakacak şekilde presin ortasına
yerleştirin.
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3. B-Paper‘in yazısız tarafı aşağı gelecek şekilde, A-Foil‘in
üstüne ortalayarak yerleştirin.
4. Hepsinin üstünü kağıtla kapatın.
NOT: B-Paper‘in A-Foil‘dan daha büyük olması,
bilhassa A3 desen uygulanmaların hatasız
yapilabilmesi için çok önemlidir.

TABLO 1: B-PAPER A-FOİL‘A
°C °F

• Tablo 1‘de gördüğünüz gibi pressleyin
ISI:		
130 - 145°C
ZAMAN:
A4: 90 sn. yada A3: 120 sn.
BASINC:
2 - 3 bar / orta seviye
• Presi açtıktan sonra, A ve B kağıtlarını presden
çıkarmadan yavaş ve yatay bir şekilde birbirinden
ayırın (durmadan).
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4. TİŞÖRT‘E TRANSFER
• Tişörtü baskı makinasına
yerleştirin.
• A ve B transferini baskı aşağı
gelecek şekilde üzerine
koyun ve kenarlarını ısıya
dayanıklı teyp ile bantlayın.

ABC
123

WHİTE

145°C

A4: 90 sn.
A3: 120 sn.

2 - 3 Bar

STANDART, NEON
& METALİK
RENKLER

130 135°C

A4: 90 sn.
A3: 120 sn.

2 - 3 Bar

B DEN A’YA HATALI ÖRNEK

• A ve B transferini tamamen soğuduktan sonra
tişörten ayırın.
5. FİNİSHİNG
• Mat bir görünüş ve yıkama özelliklerini artırmak için
muhakkak tekrar „Matt Finish Economy“ kağıdı ile
20-30 saniye presleyin.

B-KAĞIDI

A-FOIL

A-FOIL

ÇOK SOĞUK: ISIYI ARTIRIN

ÇOK SICAK: ISIYI AZALTIN

DİKKAT: Değişik yazıcılar, değişik tonerle çalışımı
yukardaki parametlerer sadece bir tavsiyedir. En uygun ısı
ve zamanı bulmak için testler yapılması gereklidir.
TABLO 2: TEKSTİLLER & BAŞKA YÜZEYLER
°C °F

• En üstüne bir kağıt koyun.
• Tablo 2‘de ki parametrelere
göre transfer makinasında
presleyin.
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PAMUK

135 - 155°C

30 sn.

3 - 4 Bar

POLYESTER

135°C

30 sn.

3 Bar

POLİPROPİLEN

100°C

20 sn.

2 Bar

KARIŞIK TEKSTİL

130 - 160°C

30 sn.

3 - 4 Bar

KAĞIT/KARTON

100°C

15 sn.

1 - 2 Bar

KİTAP KAPAĞI

110°C

15 n.

1 - 2 Bar

TABLO 3: MATT FINISHING + FIXING
BÜTÜN RENKLER

30 sn.

Transfer‘de
kullanılan aynı ısı
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