הנחיות להכנת מוצרי סובלימציה
ספל קרמיקה לבן.
מומלץ להשתמש בספל איכותי ועמיד במדיח ,ההסבר כאן מתייחס לספלים של חברת טופ טק סובלימציה.
במכבש חום החום המומלץ הינו  180מעלות  ,זמן במכבש בין  3 – 2.1/2דקות.
* מומלץ להכניס את הספל מיד לאחר שמוצאים מהמכבש לתוך דלי מים פושרים.
( המים מקררים את הספל  ,הקירור המהיר עוצר את התפשטות הצבע ומונע מצב של הצללה מסביב לכיתוב
או הגרפיקה המודפסת).

לוח מתכת אירופאי  /סיני
מומלץ להשתמש בדיו איכותי ובנייר סובלימציה איכותי של טופ טק .איכות הדיו והנייר יקבעו את איכות
ההדפסה על הלוח מתכת.
במכבש חום החום המומלץ הינו  180מעלות חום גבוהה יותר ישאיר לכם סימנים על הלוח מתכת .
במכבשי חום סינים או מכבשים זולים הטמפרטורה יכולה לנוע למעלה ולמטה עד  20מעלות.
מומלץ להכניס למכבש חום את הלוח מתכת עם הפנים כלפי הגומי ,תמיד להשתמש בנייר דבק עמיד בחום
כדי להצמיד את הנייר ללוח מתכת  ,אחרת שמרימים את המכבש הנייר יזוז ואז הלוח מתכת יודפס שוב
יש מצב שתראו הצללה או הדפסה כפולה .לאחר שהרמתם את המכבש מהלוח יש לתת ללוח להתקרר לפני
שמסירים את הנייר
הזמן המומלץ תלוי בגודל הלוח מתכת  ,גודל  A4כ  40-50שניות לחץ עדין.
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אבן בזלת
הרבה יבואנים מייבאים אבני בזלת ,חלק מהאבנים בגוון מט או מבריק  ,לא כל האבנים שנמכרים בשוק
איכותיים יש מגוון רחב של איכויות לכן עליכם לרכוש רק סחורה איכותית.
במכבש החום המומלץ הינו  200מעלות הזמן תלוי בגודל האבן.
לדוגמה אבן בגודל  20-30ס"מ כ  6דקות .יש להניח את האבן הפוך במכבש חום.
הפנים עם הנייר כלפי החלק התחתון כלפי הגומי  ,החום מגיע לאבן דרך החלק האחורי של האבן.

בקבוק מים אלומיניום  /נירוסטה
בקבוקי מים ממתכת נמכרים בשוק על ידי יבואנים רבים גם כאלה שלא מבינים באיכות המוצר.
יש לשים לב לאיכות הבקבוקים כי ילדינו שותים מהם.
בקבוק אלומיניום – אנו משווקים בקבוקים עם ציפוי פנימי איכותי כל המוצרים לא חייבים בבדיקת מכון
התקנים הישראלי .לכן יש לנו אישור של רשות המזון והתרופות האמריקאי .FDA
במכבש החום המומלץ הינו  175מעלות וזמן  25-30שניות .לחץ עדיין.

מדבקת סובלימציה
מדבקה בצבע לבן או שקוף מוצר מעולה וניתן לשימושים רבים.
ניתן להדביק על בקבוקי יין  ,שמן  ,על צנצנות זכוכית אות מתכת  ,ניתן לחתוך בקלות בפלוטר חיתוך או לייזר
מספריים או סכין .ניתן להכניס לתוך מדליות מתכת.
במכבש מומלץ  180מעלות כ  70-80שניות .לחץ עדין בינוני.
במכבשי חום איכותיים אין שינוי בטמפרטורה יש בשוק מכבשי חום סיניים שהטמפרטורה לא יציבה ויכול
להיות שינוי של  20מעלות למעלה או למטה.
במידה והמדבקה מתכווצת אזי החום גבוהה מאוד יש להוריד טמפרטורה.
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חולצות
בשוק מגוון רחב של חולצות פוליאסטר מומלץ לגהץ את החולצה מספר שניות כדי לייבש את החולצה
כדי שלא יהיה לחות .מומלץ להניח על הדף סובלימציה עוד נייר גדול יותר או טפלון לכסות את כל גודל
המכבש וישמור על חולצה נקייה ושלא תתלכלך מצבע אחר.
המחמירים מכניסים דף נייר באמצע החולצה
במכבש  190-200מעלות זמן  40-50שניות
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