
 

 PSMORBI  
     

 

 

Açık renkli kumaşlar için transfer kağıdı 

  

 

PSMORBI 120μm, 105 g/m² taşıyıcı kağıt üzerine, 30μm 
vinil katmanı ve 8μm bileşik polimer ciladan oluşur. 

 

Solvent, ecosolvent, latex inkjet yazıcı +  
(isteğe bağlı) plotter kesim makinesi +                                          
Isı presi veya kalender 

 

Pamuklu ve diğer doğal veya sentetik beyaz veya açık 
renkli kumaşlar (örneğin ipek, saten, keten, tül, 
polyester, likra) Tişört, polo-tişört, perde, döşeme,  yatak 
takımı ve benzeri ürünler için idealdir.  

PSMORBI özellikle dokulu ve pürüzlü kumaşlar 
için uygundur. Kesilip ayıklanırsa serigrafi 
efekti sağlar. Yumuşak ve elastik bir bas-kes 

filmidir. 
 

 

 
1  

Kağıdın parlak tarafına yazıcınıza ve kullandığınız mürekkebe uygun 
bir renk profili ile baskı yapın. Makinenizin rezistansını 35°C ila 
45°C’ye ayarlayın. Aynalı baskı ayarı kullanın.  
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İsteğe bağlı olarak bir bas-kes yazıcı ile veya bastıktan sonra standart 
bir plotter kesim makinesi ve kesim yazılımı ile baskılarınızı kesin. 
Genel kullanıma uygun veya reflektif folyo kesimine uygun bir bıçak 
ile 30g basınç ve düşük hız ayarı kullanın. Kesmeden önce test edin. 
DİKKAT! Malzeme soğuduktan sonra kesin, ayıklama işlemini ise malzeme 
tamamen kuruduktan sonra (tercihen birkaç saat sonra) gerçekleştirin. 

3  

Kağıdı baskılı tarafı kumaşa denk gelecek şekilde yerleştiriniz. 
Uygulamayı kağıd tamamen kurumadan yapmayınız. (12 saat) 

4  

Otomatik pres: 190°C’de 10-15 saniye – 6 bar basınç 

Manüel pres: 190°C’de 10-15 saniye – çok yüksek basınç 

5  

5-10 saniye bekledikten sonra kumaşı sağa ve sola aynı anda 

çekerek esnetiniz. Böylelikle kağıdın soyulması kolaylaşacaktır. 
Kumaş ılıkken aşağıdan yukarıya doğru bir hareketle kağıdı çekiniz. 
(Çoğu kumaşın dokusu bu yönde daha az esnektir) 

 

6  

10 saniye kadar silikonlu kağıt (AU CFC VELIN)  kullanarak tekrar 

presleyin, böylelikle daha canlı renkler elde edebilirsiniz. (veya düz 
kağıt kullanarak daha yumuşak bir his elde edebilirsiniz) Kağıdı 
sıcakken kaldırınız. 

 

 

 

Baskılı kumaş 40°C veya 60°C’de yıkanabilir. İç-dış 
yapıp ütüleyiniz, böylelikle renklerin canlılığını 
koruyabilirsiniz. Daha fazla bilgi için satıcınızla irtibata 
geçiniz. 

Serin ve kuru ortamda saklayınız. 

Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. 

Doğru bir şekilde depolanmış ürünün raf ömrü 2 senedir. 
 

 

Bu uygulama talimatı yol gösterme amaçlı olup kendi laboratuarlarımızda kendi ekipmanlarımızla yaptığımız testler sonucu ortaya 
çıkmıştır. Lütfen kendi ekipmanınızla kendi testinizi yapınız. Üretici sorunlu ürünleri değiştirmekle yükümlüdür fakat kullanıcı hatalarından 
sorumlu değildir. 

 

 

 
 


