
Naneste na povrch etikety dostateènì
velkou kapku pryskyøice jemným stlaèením.
Dbejte na to, abyste nenanesli pøíli� mnoho,
ani pøíli� málo (nauèíte se praxí). Pryskyøice
se sama rozlije aā k podkladovému papíru
pokrytému silikonem. Neobávejte se, pokud
se pryskyøice nedostane aā k okraji nálepky,
máte dost èasu to opravit pozdìji.

Pokud se na povrchu zalévané etikety
objeví nìjaké bubliny, pouāijte jemný zdroj
tepla (jako fén nebo plamínek) k tomu,
aby bubliny praskly. Nenechte plamínek
pùsobit pøímo na pryskyøici.

Opravte etikety, které mají pryskyøicí
nepokryté èásti povrchu, jemným posunutím
èásti pryskyøice k okraji �pachtlièkou
nebo skalpelem.

Potom pøikryjte zalité etikety sklem
poloāeným na distanèní podloāky, abyste
zabránili zneèi�tìní etiket prachem apod.

Noèní mùra zpracovatelù:

Vèera veèer vypadalo v�echno bezvadnì -

co zpùsobilo, āe se zalité nálepky pokazily?

Polyuretanová pryskyøice silnì reaguje s vlhkostí - je to pomalý

proces, trvá normálnì 4 - 5 hodin, neā se objeví. Mùāe mít mnoho

forem, vzhled nejhor�ího pøípadu je vyobrazen zde. V 90 % pøípadù

se malé bublinky , zajistìte prosím, abyste pracovali

v chladné a suché místnosti. Nefoukejte na nálepky a nedotýkejte se

jich prsty - na otøení nálepek pøed zaléváním pouāijte suchý

hadøík. Pro ty z vás, kteøí chtìjí zabránit uvedenému problému úplnì

a mají pøístup k pícce - uloāte jednodu�e sklenìné podloāky

se zalitými nálepkami do pícky pøedehøáté na 40 °C na dobu 20 minut.

Va�e zalité nálepky budou po vyjmutí z pícky zcela suché

a schopné pøepravy a vlhkost nebude mít èas na reakci.

objeví pøí�tí ráno

Zalévací pryskyøice k výrobì 3D etiket / odznakù

Vynikající výrobek, který zlep�í vá� obchod se zákazníky

Systém pro snadné pouāití

Bez nákladných strojù

V�e, co potøebujete, jsou nati�tìné a pøesnì oøíznuté

etikety nebo odznaky

Instrukce pro zalévání
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Instrukce pro zalévání

Abyste mohli zaèít,

potøebujete následující:
sklenìné distanèní podloāky

skalpel

zásobu papírových ubrouskù

bezpeènostní brýle

latexové rukavice

zdroj tepla

statický smì�ovaè

dvojitou kazetu s pryskyøicí

3 nebo více tabulek skla - laminované sklo s obrou�e-

nými hranami. Nepouāívejte prosím tabulové sklo!

Sklo je nebezpeèné!!!

Stáhnìte nepotøebné okraje potiskù
pøed zaléváním.

Umístìte své výtisky na plochou sklenìnou
podloāku - pouāijte maskovací pásku
pro fixaci.

Umístìte píst do rozdìlovaèe tak,
aby zoubkovaný okraj byl proti rukojeti.

Zvednìte páku vzadu (viz. ālutá �ipka)
a vsuòte píst celou délkou dovnitø,
aā se zastaví.

Otevøete èerný uzávìr nahoøe a nasaïte
kazetu do rozdìlovací pistole.

Odejmìte bezpeènostní èepièku z kazety
otoèením o 90 a jemným staāením.

o

Jemnì odlomte tìsnìní kazety.
Uloāte tìsnìní na bezpeèné místo
pro opìtovné utìsnìní.

Stlaèení rozdìlovaèe aā do obou váleèkù
vytlaèuje pryskyøici.

Teï pøipojte statický smì�ovaè ke kazetì
(na�roubujte ho).

Táhnìte jemnì za spou�� aā pryskyøice zaène
být vytlaèována ze statického smì�ovaèe.
Otøete pøebytek pryskyøice ze statického
smì�ovaèe.
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