
 PSPRINTCUTNEW 
     

 

 

Koyu renkli kumaşlar için ısı ile yapışan bas-kes film  

  

 

PSPRINTCUTNEW 100 gr/m², 75µm ısıya dayanıklı 
PET taşıyıcı, 65µm ısıda eriyen poliüretan ve 18µm 
birleşik polimer ciladan oluşur. 

 

Solvent, ecosolvent, latex inkjet yazıcı +  

(isteğe bağlı) plotter kesim makinesi +                                          
Isı presi veya kalender 

 

Koyu renkli doğal veya sentetik kumaşlar. (örneğin 
pamuk, streç saten, denim, likra ve benzeri) İş 
kıyafetleri, tişört, polo tişört, çantalar, perdeler, 
döşemeler, yatak takımları ve benzeri ürünler için 
idealdir. 

PSPRINTCUTNEW en komplike dizaynlarda 
bire mükemmel bas-kes sonucu verir. Son 
yumuşak ve elastik bir yapıya sahiptir. 
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Kağıdın mat tarafına jenerik baskı folyosu renk profili ile baskı yapın. 
Makinenizin rezistansını 35°C ila 40°C’ye ayarlayın. Düz 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. Kalın veya reflektif folyo kesimine uygun bir bıçak ile yaklaşık 
olarak 100-110g basınç ve düşük-orta hız ayarı kullanın. Kesmeden 
önce kesik derinliğini test edin. Bıçak alttaki PET taşıyıcıyı 
kesmemelidir. DİKKAT! Kesmeden önce solvent buharlaşana kadar 
bekleyin.  
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Mürekkebin tamamen kuruduğuna emin olun (6 ila 24 saat). 

Artık parçaları ayıklayın. Görsele zarar vermeden PET taşıyıcıyı 
kaldırın. Eğer yerleri birbirine oranlı birden çok imaj kullanıyorsanız 
ilk önce ragle yardımıyla yüksek yapışkanlı bir transfer filmini 
(A.T.900) ayıklanmış baskı üzerine uygulayın, ters çevirin ve 
taşıyıcıyı kaldırın. Son olarak da filmi BASKISIZ tarafı tişörte 

gelecek şekilde yerleştirin. 
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Eğer transfer filmi kullanmıyorsanız koruma amaçlı bir kat silikonlu 
kağıt kullanın (AU CFC VELIN): 

Otomatik pres: 145-150°C’de 12-15 saniye – 4 bar basınç 

Manüel pres: 145-150°C’de 12-15 saniye – orta basınç 
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Transfer filmini veya silikonlu kağıdı kaldırın. 

 

 

Baskılı kumaş 40°C veya 60°C’de yıkanabilir. İç-dış 
yapıp ütüleyiniz. Ürünün dayanıklılığını 90°C’de 
yıkanabilir şekilde artırmak için AUSPROPRINT500 
koruyucu solüsyon uygulayabilirsiniz. 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 ekipmanlarınızla kendi testinizi yapınız. Üretici sorunlu ürünleri değiştirmekle yükümlüdür fakat kullanıcı 
hatalarından sorumlu değildir. 

 

 

 

 


