
• Szybkie schnięcie

• Doskonałe właściwości transferu 

• Gama błyszczących i żywych kolorów

• Zaprojektowane do druku bezpośredniego na różnych materiałach poliestrowych

• Odpowiedni dla głowic Epson od modelu DX4 do TFP

• Najwyższe stężenie barwników w porównaniu z konkurencją

• Większa niezawodność druku

• Krótki czas schnięcia

• Wyższa odporność na pranie

• Do papierów powlekanych i niepowlekanych

ZASTOSOWANIE 

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

TECHNICZNA KARTA 
PRODUKTU  DT8-PRO
ATRAMENT WODNY NA BAZIE BARWNIKÓW ROZPROSZONYCH

Atrament DT8-Pro firmy INX International Ink Co jest wysokiej jakości 
atramentem inkjet na bazie barwników rozproszonych, przeznaczonym do druku 
na tekstyliach ploterami wyposażonymi w głowice Epson od DX4 do TFP.

OPAKOWANIE
6 x 1l butelka. 
Wartość netto 6l.
9 kolorów.

Atrament DT8-Pro TRIANGLE® jest wodnym atramentem sublimacyjnym o najwyższych 
właściwościach technicznych, przeznaczonym do cyfrowego druku transferowego. 
Produkt ten jest przeznaczony do wszystkich ploterów wyposażonych w technologię 
piezoelektryczną Epson.Próbne długie serie produkcji wykonywane na ploterach takich 
marek jak Roland, Mimaki, Mutoh oraz Epson wykazały znakomitą kompatybilność 
ze wszystkimi głowicami Epson (DX4, DX5, DX7, TFP). Dzięki swoim wyjątkowym 
właściwościom, DT8-Pro jest atramentem idealnym dla użytkowników posiadających 
najwyższe wymagania w zakresie wydajności i odwzorowania kolorów.

Atrament DT8-Pro jest zalecany dla tkanin w 100% poliestrowych lub mieszanek 
z innymi włóknami (lycra, wiskoza, bawełna, akryl), zawierających minimum 70% 
poliestru. Po wstępnej obróbce żywicami poliestrowo-poliamidowymi może być 
stosowany na każdym podłożu (aluminium, drewno, ceramika, szkło itd.), które 
na ogół nie nadaje się do druku sublimacyjnego. Atrament DT8 został opracowany 
do druku na odzieży sportowej, sprzęcie sportowym (snowboard, narty, wakeboard, 
ramy rowerowe itp), odzieży, flagach, banerach, ceramice, drewnie, gadżetach 
i dekoracjach.

Atrament DT8-Pro posiada szeroką gamę błyszczących, żywych i głębokich kolorów. 
Dzięki dużej koncentracji barwników oraz innowacyjnej formule, DT8-Pro jest 
znakomitym wyborem w przypadku trudnych do zadrukowania podłoży, gdzie krótki 
czas schnięcia i dobre odwzorowanie kolorów są minimalnymi wymogami dla wysokiej 
jakości wydruków. DT8-Pro gwarantuje również najlepsze uwalnianie kolorów 
w standardowych warunkach transferu (200/210°C - 35/45 s.).

Wyjątkowe właściwości reologiczne DT8-Pro zapewniają długie serie produkcji 
niewymagające przerw na procedury czyszczenia.
DT8-Pro gwarantuje znakomite odwzorowanie kolorów na każdym papierze 
sublimacyjnym.



TEMPERATURA I DRUK

PRZECHOWYWANIE I OKRES MAGAZYNOWANIA ATRAMENTU

ZALECANY PRODUKT DO SPŁUKIWANIA

PROCES POSTPRODUKCJI

WARUNKI TERMOUTRWALANIA

KOD PRODUKTU
1564075-01KG Cyan
1564076-01KG Magenta
1564077-01KG Yellow
1564079-01KG Black Pro
1564078-01KG Deep Black
1564080-01KG Yellow Fluo
1564081-01KG Pink Fluo

**Available on Request Light Cyan
**Available on Request Light Magenta
**Available on Request Turquoise
**Available on Request Blue
**Available on Request Orange
**Available on Request Light Black
**Available on Request Light Light Black

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

OPAKOWANIA I TRANSPORT

COLOR Odporność na światło (EN ISO 105 B 02) Odporność na pranie (EN ISO 105 C 02) Odporność na pot (EN ISO 105 E 04) Klasa sublimacji

Cyan 5 - 6 4 - 5 4 - 5 C

Magenta 6 -7 4 - 5 5 C

Yellow 6 - 7 4 - 5 4 - 5 B

Black 5 - 6 4 - 5 5 B - C

Light Cyan 5 - 6 4 - 5 4 - 5 C

Turquoise 6 - 7 5 5 C

Blue 6 4 - 5 5 B - C

Light Magenta 6 - 7 4 - 5 5 C

Orange 5 - 6 4 - 5 5 B

Red 5 - 6 5 5 B - C

6 4 - 5 5 B - C

5 - 6 4 - 5 5 B - C

4 4 -5 5 B

5 4 - 5 5 C

KOLOR

Cyan

Magenta

Yellow

Black PRO

Light Cyan

Turquoise

Blue

Light Magenta

Orange

Light Light Black

Light Black

Deep Black

Yellow FLUO

Pink FLUO

Atramenty zostały zoptymalizowane pod kątem druku na urządzeniach pracujących w temperaturze 25°C. Zmiany w temperaturze 
otoczenia oraz kontrolowane ustawienia temperatury wpływają na lepkość atramentu, a więc i na dokładność formowania się kropli 
i rozmieszczania punktów.
Należy unikać dłuższego wystawiania produktu na temperatury powyżej 55°C, jako że długoterminowe przechowywanie w wysokich 
temperaturach może powodować koncentrację pigmentów. 

Atramenty powinny być przechowywane w temperaturze 20° - 25°C. Przy zachowaniu właściwych warunków magazynowania,
ich okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

DT8 Cleaning 1564082-01KG – płyn na bazie wody do przemywania głowicy i systemu atramentu
Uwaga: Atrament DT8-Pro posiada ograniczoną kompatybilność z rozpuszczalnikami. 
Dodawanie rozpuszczalników do systemu atramentu może powodować przedwczesne utrwalanie atramentu. 

Produkt jest gotowy do użycia.
• DT8-Pro należy przechowywać w temperaturze pokojowej przynajmniej 24h przed użyciem.
• Przed użyciem lekko wstrząśnij.
• Warunki użytkowania:
- zakres temperatury: 20-25°C
- zakres wilgotności względnej: 40-60%
• Transfer DT8-Pro odbywa się z użyciem kalandra lub płaskiej prasy w temperaturze 200-210°C przez 35/45 s.
Zaleca się wykonanie próby w celu ustalenia najlepszych parametrów (temperatury, czasu) dla osiągnięcia pożądanego rezultatu.

WAŻNE: Rezultaty druku mogą się różnić w zależności od użytego sprzętu, oprogramowania, papieru oraz procesu.

Termoutrwalanie można prowadzić z użyciem prasy lub kalandra. Temperatura i czas różnią się w zależności od fizykochemicznych 
właściwości podłoża zadrukowywanego lub podłoża, na który przenoszony jest druk. Przy druku transferowym DT8 dobrze współ-
pracuje z papierami transferowymi zarówno o niskiej, jak i wysokiej gramaturze. Aby otrzymać jeszcze żywsze kolory, zalecamy 
upranie flagi lub banera przed ich instalacją.

Produkt jest wrażliwy na ciepło.
Nadmierna ekspozycja na temperaturę powyżej 35°C może nieodwracalnie zniszczyć 
jego właściwości.

• Instrukcje dla transportu:
- zakres temperatury: 5-30°C
- przy wysyłkach na duże odległości sugerowane jest użycie chłodzonego pojemnika
• Instrukcje przechowywania:
- Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne
- Przechowywać DT8-Pro w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, 
  w temperaturze 5-30°C
* Z zastrzeżeniem określonych warunków. Niniejsza informacja została opracowana na podstawie doświadczeń i wyników uzyskanych w 
laboratorium oraz w kontaktach handlowych. Podlega zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Każda sprzedaż podlega naszym 
standardowym ogólnym warunkom sprzedaży. Jako że rodzaje zastosowań znacznie różnią się między sobą, do obowiązku użytkownika należy 
przetestowanie produktu w jego konkretnej sytuacji w celu określenia odpowiedniości atramentu do danego zastosowania. Użytkownik ponosi 
również pełne ryzyko i odpowiedzialność związane z takim użyciem. INX Digital nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, 
obejmującej korzystanie z produktu dla jakiegokolwiek szczególnego celu. INX Digital nie będzie w żadnym przypadku ponosiła 
odpowiedzialności za szkody przekraczające koszt zakupu produktu, jak również nie będzie ponosiła odpowiedzialności za żadne szkody 
szczególne ani wtórne. ** Powierzchnia krycia została obliczona 
z wykorzystaniem faktycznych danych dostarczonych przez drukarnię. Powierzchnia krycia zależy od rodzaju drukowanego obrazu oraz 
ustawień plotera. 
**Produkt może podlegać wymogom związanym z minimalną ilością zamówienia.


