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TRANSFER FIT HIGH TAC 100 g/m2  

sublimation paper 
 
Papier powlekany o ulepszonej powłoce klejowej aktywowanej termicznie, do sublimacji do wielkoformatowego 
druku pigmentowego na bazie atramentów wodnych. Maksymalna redukcja skurczu tkaniny w trakcie 
sublimacji. Papier dedykowany do szerokiej gamy super elastycznych tekstyliów takich jak odzież sportowa i 
do branży dekoracji.  

 

Podstawowe zalety produktu: 

 ulepszona i wzmocniona warstwa klejowa.  

 wysoki wskaźnik przeniesienia pigmentu 

 łatwe oddzielenie papieru od tkaniny po procesie sublimacji 

 doskonałe odwzorowanie kolorów i bardzo szybkie schnięcie papieru  

 wysoka sztywność papieru i stabilność wymiarowa 

 Brak "duszków" na elastycznej tkaninie ponieważ nie ma przesunięcia papieru i tkaniny podczas 
transferu 
 

Specyfikacja: 

GRAMATURA:  100 g/m²     

GRUBOŚĆ:  124 µm 

 

Uwalnianie kolorów: 

TEMPERATURA:  205°C     

CZAS:  40 - 50 sekund 

 

 dane rekomendowane zależne od specyfiki procesu produkcji i zastosowanej tkaniny  

 zbyt długi czas transferu i/lub temperatura transferu może wpłynąć na jakość i wydajność obrazu 
 

Dostępne formaty:  

Szeroka gama szerokości rolek oraz nawojów, dostępne także jumbo - role.  
Maksymalna szerokość papieru 320 cm   
 

Informacje dodatkowe/składowanie: 

 Chronić przed wilgocią i odciskami palców.  

 Aklimatyzować przez 24 godziny w oryginalnym opakowaniu przed otwarciem.  

 Idealne warunki w drukarni to wilgotność względna 45% i 23°C, wilgotność względna powyżej 60% 
może mieć wpływ na jakość obrazu. 

 W przypadku atramentów pigmentowych należy przez krótki czas chronić zadruk przed 
rozmazywaniem, aż pigmenty utrwalą się całkowicie w powleczeniu papieru. 
 

Okres trwałości:  

Roczna gwarancja pod warunkiem przechowywania w następujących warunkach: 

 w oryginalnym opakowaniu 

 w zamkniętym pomieszczeniu o wilgotności 40 – 50% 

 pojedyncza rolka musi być przechowywana w drukarni przez jeden dzień przed otwarciem opakowania, 
aby mogła się zaaklimatyzować 

 
 
Podane informacje opierają się na naszej najlepszej wiedzy w oparciu o prowadzone testy. Dane podane są w dobrej wierze i nie stanowią 
o rzeczywistej gwarancji oraz nie stanowią gwarancji prawnej na określone właściwości lub przydatności produktu do konkretnego 
zastosowania. Nabywca ponosi odpowiedzialność za badanie przydatności produktu i za konkretne zastosowania. Ewentualne roszczenie 
będzie rozpatrywane biorąc pod uwagę tylko odpowiedzialność do wartości dostarczonych towarów.    
    
          


