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Temat specjalny

Praktyka

Flock

Flock i druk – sprytna kompozycja
Charlie Taublieb po raz kolejny dzieli się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 5

Rysunek 1

Aplikacje flockowe to dla
sitodrukarzy dobra droga
do stworzenia czegoś zupełnie nowego. A jeśli połączymy je z sitodrukiem,
z pewnością powstanie coś
naprawdę
szczególnego.
Wielu ludzi bardzo chętnie celowo niszczy t-shirty
w celu osiągnięcia ich oryginalnego wyglądu. Znamy metodę robienia dziur,
szarpania, dłubania oraz
inne. Powstałe w ten sposób luki możemy wypełnić
aplikacjami z flocka. Za
chwilkę pokażę Państwu,
krok po kroku, jak w bezpieczny sposób łączyć technologię flock z technologią
druku na białych i jasnych
tekstyliach, wszystko z pełną gwarancją sukcesu. W
przypadku ciemnych tekT&P 3/2015

styliów zalecam technologię flocka bezpośredniego,
ale temu poświęcimy kiedyś
osobny artykuł.
Krok 1: Rozpoczynamy
drukując nasz motyw na
papierze (rysunek 1). Kolory
nie są w tej chwili najważniejsze. W efekcie finalnym
mogą wyglądać inaczej.
Krok 2: Tworzymy film-pozytyw (rysunek 2) dla
części wzoru, który przełożymy na sitodruk.
Krok 3: Następnie produkujemy film-pozytyw dla
tych miejsc w motywie, które zostaną pokryte klejem
(rysunek 3). Miejsca te zostaną na odpowiednim etapie wypełnione flockiem.
Krok 4: Przygotowujemy
pierwsze sito przeznaczone
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do druku farbami oraz drugie – do kleju (rysunek 4).
Użyłem kleju o nazwie „Rutland Thermo-Line Clear”.
Krok 5: Modyfikuję farbę
sitodrukową przed jej użyciem
dodając 50 procent opóźnia-
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Rysunek 10

Rysunek 11

cza. Robię to po to, by zbyt
szybko nie wysychała.
Krok 6: Po zmieszaniu pasty z opóźniaczem
farba powinna mieć taką
konsystencję, aby podczas
przeciągnięcia raklem swobodnie przechodziła przez
oczka siatki (rysunek 6).
Krok 7: Farba powinna dobrze wniknąć w powierzchnię tekstylną. Rysunek numer 7 pokazuje nadruk na
koszulce koloru szarego.
Krok 8: Teraz nanosimy
klej na siatkę i przeciągamy raklem. Aby uzyskać
wyższą nieprzeźroczystość,
zaleca się dodanie do kleju
troszeczkę pasty drukarskiej
o takim samym kolorze jak
flock.
Krok 9: Proszę sprawdzić
czy wszystkie dotychczasowe kroki wypadły pomyślne,
czy klej został nadrukowany
we właściwym miejscu. Jeśli
tak, suszymy t-shirt w suszarce międzyoperacyjnej i

jeszcze raz zadrukujmy klejem. Porządna warstwa kleju jest ważna, zagwarantuje
nam lepszą przyczepność
flocka.
Krok 10: Teraz proszę
przygotować papier z flockiem, najlepiej, aby był nieco
większy od nadrukowanego
motywu (rysunek 10) i rozgrzać prasę transferową do
temperatury 175 stopni.
Krok 11: Proszę położyć
papier na nadrukowanym
wcześniej wzorze tak, aby
włókna floka przylegały do
warstwy tekstylnej. Następnie
wgrzewać papier przez 20 sekund, a potem pozostawić do
ostygnięcia.
Krok 12: I ostatnia już
czynność, odrywamy papier
(rysunek 12). Flok przykleił
się tylko do warstwy, na której
znajdował się klej, pozostały
obszar jest od niego wolny.
Nasze oryginalne zdobienie
będące połączeniem druku i
floka jest gotowe!
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Wyjątkowa Maszyna
w Przystępnej
Cenie

Sportsman EX 5070
• Modele 6, 8, 10 i 12-kolorowe z maksymalnym
obszarem zadruku 51 x 71 cm
• Szybki system indeksacji z serwonapędem
• Możliwość podwójnej indeksacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów M&R, odwiedź
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