
SUBLIMACJA  
CZAS I TEMPERATURA

Wskazówka 
od EUROLAND.PL ➜

Podane czasy i temperatury są parametrami wyjściowymi 
i mogą wymagać dostosowania do warunków panujących 
podczas sublimowania oraz od posiadanego atramentu, 
papieru oraz prasy (+/- 5°C).

TYP PRODUKTU TEMPERATURA °C/°F CZAS sek UWAGI

Kubki ceramiczne o klasycznym kształcie 165|175 / 330|345 * 35
w przypadku kubków z grubszym dnem (widoczny jasny-niedogrzany pasek) należy dogrzać 

dolne 2cm kubka przez ok 30 sek
produkty o średnicy mniejszej niż 7,5cm wymagają użycia pianki do kubków mini                                                                                                                                                        

Kubki ceramiczne latte 165|175 / 330|345 * 45 szablon projektu można pobrać ze strony produktu

Kubki magic 165|175 / 330|345 * 35 im jaśniejszy kolor kubka magic, tym mniejsze krycie "magicznej" powłoki

Kubki szklane 150|160 / 300|320 * 30 w celu uniknięcia pęknięcia, produkty szklane rozgrzać przed rozpoczęciem wygrzewania
(np wkładając kubek do otwartej prasy na 60 sek)

Kubki stalowe 165|175 / 330|345 * 30 w przypadku brązowienia wygrzanego projektu należy obniżyć temperaturę o min. 5C

Kufle ceramiczne 165|175 / 330|345 * 35 kufle mają lekko stożkowy kształt, nie należy wykonywać projektu na całym obwodzie kufla

Tkaniny (koszulki, poszewki, produktu cekinowe, 
microfibra, neopren, frotte) 190 / 375 90 nie przyklejać projektu taśmą do sublimacji

Breloki 190 / 375 90 dla breloków plastikowych - przy ciemnych projektach sporadycznie wymagają dogrzania
przed wygrzaniem należy ściągnąć folię ochronną (dot. niektórych produktów)                                                                                                                                                        

Torby, plecaki, worki, pokrowce 190 / 375 90 nie przyklejać projektu taśmą do sublimacji

Puzzle 190 / 375 90 wygrzewać bez załączonej kartonowej podkładki

Drewno, hardboard, MDF, aluminium 190 / 375 90 przed wygrzaniem należy ściągnąć folię ochronną (dot. niektórych produktów)

Magnesy (aluminiowe, polimerowe, hardboard) 190 / 375 90 przed wygrzaniem należy ściągnąć folię ochronną (dot. niektórych produktów)

Magnesy z podłożem gumy magnetycznej 165 / 330 315

magnesy na lodówkę (G00400122, G00400121, G00400120) - po wyjęciu z prasy, należy od 
razu magnes włożyć do drugiej zimnej prasy lub po prostu przycisnąć czymś ciężkim na jakieś 

5 minut, aby klej ponownie związał warstwę sublimacyjną z magnetyczną. Jeśli tego nie 
zrobimy, na powierzchni magnesu będą widoczne nierówności.

Podkładki (pod mysz, pod kubek) 190 / 375 90

Szkło i kryształ: deski do krojenia, ramki. zegary 190 / 375 90 wydruk bez odbicia lustrzanego, sugerujemy dogrzewać produkty obracając powierzchnię 
sublimowaną z projektem w stronę spodu prasy

Płytki kamienne 190 / 375 90 sugerujemy dogrzewać produkty obracając powierzchnię sublimowaną z projektem w stronę 
spodu prasy

* dotyczy sterowników 3-zakresowych


