
Съчетание на дигитален печат и ситопечат за направа на термо трансфери с продуктите на

.

PERFECTOS® е световен лидер в иновациите, производството и маркетинга на индустриални 
специални мастила.

Основана през 1969 г., PERFECTOS® е частна британска компания, в която работят около 110 
служители по целия свят и изнася в над 40 страни.

PERFECTOS® дава ключови решения за термо трансфер използвайки предимствата на дигиталния 
печат и предимствата на сито печата.

Създавайки чрез дигиталния печат цветни изображения върху РЕТ филм със специално покритие и
с помощта на сито печата се създава хибридна технология чрез дигитал и ситопечат се създават 
термо трансфери.

След продължителни научни и експериментални разработки PERFECTOS® създава системата  
ECOTRANS®  от водно базирани мастила, които са супер еластични, покривни с много добра 
устойчивост на пране когато се използват подходящи дигитални принтери.

Като най-известните дигитални принтери използвани са HP® Indigo 5900 / 7900 / 12000; Ricoh® 
C5200S / C7100S, Oki® C5100 и др.

Възможността да се произведат високо качествени отпечатъци – изглеждащи като литографски 
изображения за малки серии прави системата PERFECTOS® Digital HTL

Новаторска и революционна в текстилната индустрия.

Серията ECOTRANS® водно базирани мастила с висока покривност, еластичност позволява да се 
създават термо трансфери отговарящи на изискванията на стандарта OekoTex Class 1( облекла да 
бебета).

Трансфер с HP® Indigo

Отпечатването на високо качествени трансфери с отлична устойчивост на пране – при използване 
и съчетаване с ECOTRANS® запечатващо бяло и 82-НА-IW-WB лепило за печат, цветовете могат да 
постигнат устойчивост на пране до 95оС. Ключовото предимство на Indigo системата остава, 
постоянството на пасера, постоянна наситеност на цвета.
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Решение на ключови проблеми

- Листата не влизат в принтера. Този проблем е свързан с сензора в началото на пресата. 
Ако се използва светлинен вместо ултразвуков машината не вижда листа. Опция е 
отпечатване на ивица. Препоръчан носител мат 100µ PS100MSCW330x480.

- Надраскване от валовете. Намалете натиска на валовете. Увеличете броя на нулевите 
цикли до 2 и намалете температура. Почистете валовете.

- Прекомерна електро статика. Проверете дали влажността отговаря на изискванията на HP®
Indigo. Обмислете за поставянето на антистатична лента отгоре и под на изходната точка 
на горния трей.

- Оцветяване в електронно виолетово. Използвайте НР продуктов код на НП Електронно 
Виолетово Q4272A за виолетово мастило( проверете вашата машина с локалния агент на 
HP)

- Прекомерно количество цветове върху листата. Настройте автоматична програма за 2х 
почистване на всеки 50 броя РЕТ отпечатани листа.

- Грешка на пасера за сито. Уверете се че позитива за сито е също направен на Indigo – 
характерно е 3х черен депозит на мастило. 

- Случайно разместване на отпечатъците на Indigo върху листа, отразяващи се върху пасера 
за регистър за сито. Проверете времето за захващане на листа -прекалено бавно, 
прекалено бързо.



RICOH

Ценово конкурентни принтери спрямо горе изложените. Подходящи са да се ползват с серията 
ECOTRANS® водно базирани мастила. 

Препоръчителни настройки:

код С52005 С71105
Препоръчана повърхност PS100PMDC-320X460 PS100PMDC-320X460

Условия на трансфер Студено отделяне Студено отделяне
Температура оС 158оС 158оС

Настройка на печата Бавно(приблизителн
о 1800 /час)

Бавно(приблизително
1800 /час)

Плътност на цвета (максимално
количество тонер във всяка една

зона)

280% 280%

Опция бяло - - 

Решение на ключови проблеми

- Листата не влизат в принтера. Този проблем е свързан с сензора в началото на пресата. 
Ако се използва светлинен вместо ултразвуков машината не вижда листа. Опция е 
отпечатване на ивица , използване на друг вид носител или смяна на сензора.

- Недостатъчен трансфер на тонер. Увеличете температурата за да се позволи тонера да се 
трансферира върху листа 

- Отделяне на покритието от РЕТ филма. Намалете температурата под 170 оС ( подходяща е 
158 оС)

- Трансфер на тонер по валовете. Намалете наситеността под 280%. Настройте машината на 
по-бавна скорост.

Продукти за ситопечат за запечатване на отпечатаните изображения

- Всички трансфери е необходимо да се запечатват с ECOTRANS® високо еластични водно 
базирани мастила

- Правилно сушене според техническата характеристика на продуктите

- Важно за всички продукти е важно правилното дозиране на крослинкер Cross Linker Aqua 
(82-AD-AQ) 2 % за бяло мастило и блокер против миграция и 3.5% цветове

- При печат на лепило (82-НА) не се добавя крослинкер.

Продуктите за трансфер са следните:



- 82-**-9-2020-HS - ECOTRANS® водно базирано бяло дву компенентно силно еластично, 
устойчиво на пране. Мастилото може да се запечата с адхеизив за печат или трансферна 
пудра от серията 82-HP

- 82-50-9-59100 ECOTRANS® водно базирано сиво против миграция дву компенентно силно 
еластично, устойчиво на пране.

- 82-HA- адхезиви за печат

- 82-HP – трансферни пудри

Техническите характеристики са в сайта на Полихром Сервиз ЕООД. Полихром Сервиз ЕООД е 

оторизиран дистрибутор на  за България.


