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Atramenty Ultra Vision Sublimacja Plus to wysokiej jakości 
atramenty na bazie barwników rozproszonych, przeznaczone do 
druku metodą sublimacji pośredniej i bezpośredniej ploterami 
wyposażonymi w głowice Epson od DX4 do TFP.

•  bardzo dobra wydajność
•   znakomite odwzorowania kolorów
•   błyszcząca i żywa kolorystyka
•   wysokie stężenie barwników
•   szybkie schnięcie
•   kompatybilny z głowicami Epson od modelu DX4 do TFP
•   podwyższona odporność na pranie
•   odpowiedni do papierów powlekanych i niepowlekanych
•   do druku na papierach sublimacyjnych oraz do druku 
    bezpośredniego na materiałach poliestrowych
•  dla wszystkich tkanin poliestrowych lub mieszanek z innymi 
   włóknami jak lycra, wiskoza, bawełna czy akryl, zawierających 
   min. 70% poliestru
•   zaprojektowany do druku na odzieży i sprzęcie sportowym,       
    odzieży codziennej, flagach, banerach, ceramice, drewnie,   
    gadżetach i dekoracjach
•   po wstępnej obróbce żywicami poliestrowo-poliamidowymi          
    może być stosowany na każdym podłożu typu aluminium, 
    drewno, szkło itd.
•   zapewnia najlepsze utrwalanie kolorów w standardowych warun 
    kach transferu (200/210°C - 35/45 s.)
•   dostępne kolory CMYK
Opakowania: butla 1000 ml

ATRAMENT ULTRA VISION PLUS SUBLIMACJA

ATRAMENT MUTOH SUBLIMACJA VJDS2
Atramenty DS2 firmy Mutoh to znakomite tusze na bazie wody do 
druku pośredniego i bezpośredniego – w 100% wolne od lotnych 
związków organicznych. Atramenty Mutoh DS2 są bezzapachowe, 
zarówno podczas drukowania, jak i w trakcie procesu transferu. 
Są doskonale zoptymalizowane pod kątem druku na papierze 
sublimacyjnym, zdolne sprostać nawet najbardziej wymagającym 
wydrukom. Charakteryzują się szerokim gamutem kolorystycznym 
oraz niezwykle krótkim czasem schnięcia. Oryginalne atramenty 
Mutoh DS2 są zgodne z normą ÖKOTEX STANDARD 100.

•   zgodne z normą ÖKOTEX STANDARD 100
•   przeznaczone do druku bezpośredniego lub pośredniego
•   bezzapachowe, nie zawierają LZO (lotne związki organiczne)
•   przy zachowaniu parametrów wskazanych przez producenta nie      
     zatykają głowic
•   przeznaczone również do zadruku tekstyliów niepowlekanych
•   zapewniają doskonałą ostrość obrazu
•   krótki czas schnięcia
•   duży gamut kolorystyczny
•   dostępne kolory CMYK
Opakowania: butla 1000 ml


