МАСТИЛОТО – ИЗБОРЪТ Е ВАШ!
DTG предлага широк набор специални мастила, произведени за отговорят на
разнообразните изисквания на материала върху, който се печата.
ПЕЧАТАНЕ С МАСТИЛО DTGTEX
DTGTEX е мастило на водна основа по специална формула, което след
нанасяне се изсушава и фиксира с топлинно нагряване с тунелна сушилня или
термопреса.
Предлага се в опаковки от 250ml и туби от 1л.
Използува се за печат върху цветни материи 100% памук или смесени материи
памук/полиестер.
С мастилата DTGTEX се печата директно върху плата. При печат върху светли материи не е необходима
предварителна обработка или грундиране. За по-тъмните материи е необходима проста предварителна обработка за
получаване на поразително красиви печати с бяло мастило. Синтетичните материи и всички материи от естествени
влакна лесно се декорират с ярки и устойчиви на пране цветове.
С принтерите DTG може да се печата върху твърди повърхности като пластмаса, стъкло, керамика, дърво и други,
като предварително се нанесе специален грунд, който при нагряване образува стабилен слой, върху който се фиксира
мастилото DTGTEX. Обикновено този грунд се нанася със спрей като може едновременно да се напръскат повече от
един предмет.
За да се повиши устойчивостта на печата от издраскване и от влага е необходимо след фиксиране на мастилото да
се положи течен ламинат. Това е необходимо само при печат върху непропускливи повърхности като стъкло и метал
или при приложения на открито.
ПОКРИТИЯ И ГРУНДОВЕ
DTG PRIMER е грундиращ агент, който се полага преди печата, за получаване на рецепторен слой при твърди
повърхности. Използува се при пластмаса, стъкло, метал и други твърди повърхности.
DTG TRANS в комбинация с обикновен режещ плотер разширява възможните приложения на печата. С DTG TRANS
печатаните изображения могат да се прехвърлят върху винил, полиестер, PU, канава, брезент, памук и други
материали.
UNDERCOAT TYPE A (DTGTEX) е грундиращ агент, който се полага преди печата с аерозол или компресор.
Използува се за памук, ликра, полиестер и др. Увеличава издържливостта на опън и пране на печата.
UNDERCOAT TYPE B (DTGTEX) е грундиращ агент, който се полага преди печата с аерозол или компресор. За печат
с бяло мастило. Използува се само с бялото мастило DTGTEX.
COATING TYPES C & D е разтвор за последваща обработка, нанася се за покритие на метал, керамика, стъкло,
табели и др. Осигурява UV устойчивост и водоустойчивост на печата.
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