
PAROPY CL WATER SLIDE

Lépés 2
Lépés 7

Extra tipp
Lépés 3

Lépés 1

Tervezd meg és méretezd a grafikát.
Ne tükrözd meg a képet/nyomatot

Vágjuk körbe a kinyomtatott grafikát.

Lépés 4

Lépés 5

Lépés 6

Adjunk hozzá 5-10% folyékonys szappant.
Öntsünk bele pár cseppnyi folyékony szappant

A papír felsimítása közben toljuk ki a
nyomat alatt lévő vizet.
Ujjal vagy egyéb eszközzel simogassuk 
ki az alatta maradt nedvességet.
Amíg vizes, addig tudjuk óvatosan 
pozícionálni.

Használati Utasítás

A Paropy CL Water Slide segítségével olyan tárgyakat tudunk feliratozni 
 melyek nem helyezhetők hőprésbe.

Leírás
Milyen alapanyagra?

Fehér vagy világos
Gyertyák
Üveg
Fém
Fa
Szappan

Szükséges
Kellékek
Számítógép,Színes lézer 
nyomtató, Edény,
folyékony szppan

Nyomtatható oldal

Nyomtatás

A nyomtatható oldal

Medium-Heavy
Nyomtató függő

a fényes bevonatos oldal

Tárolás

Tippek
Extra tartósságért
pici folyékony ragasztót
érdemes lehet felvinni
az alapanyagra a papír
felhelyezése előtt.

Helyezzük a papírt a nyomtatóba
A nyomtatható oldal felfelé néz.
A nyomtatható oldal a fényes.
A többcélú tálcáról adagoljuk.

Fejjel lefelé merítsük a vízbe 10másodpercig.

Vegyük ki a papírt a vízből és az egyik oldalán
picit húzzuk le a hordozót ( néhány cm-re )
Ragasszuk a termékre a lehúzott résznél
a nyomatot majd szép lassan húzzuk le a többi
hordozót is. A hordozó lehúzása közben simítsuk
rá a termékre a papírt. 

Hagyjuk a nyomatot száradni 1órán át.

A nyomtatáshoz az első lehajtható többcélú tálcát használjuk. 
A hátsó kimeneti tálcát nyissuk ki
A Papír vastagság beállítása nyomtató függő. A beragadások megelő-
zése érdekében érdemes kisebb vastagságon tesztet végezni és addig
emelni a papír vastagságot amíg a nyomat nem lesz megfelelő.

Szobahőmérsékleten.
Közvetlen fénytől,hőtől
elzárva.

Mindíg a vékonyabb papír
beállítással kezdjünk és 
haladjunk a vastagabb 
felé amíg tökéletes lesz 
a nyomat.

A papír felhelyezését elvégezhetjük
úgy is, hogy egy vizes folpackra vagy 
nylonra helyezzük a nyomatot arccal 
lefelé. Lehúzzuk a hordozót majd a nylon
segítségével a termékre helyezzük.


	Page 1

