
CALORTRANS SUBLIMATIE FLOCK

een stap voor stap
handleiding
uitgewerkt door



Volgende handleiding gaat over het sublimeren van textiel met de
Calortrans sublimatie flock.
Deze folie haalde ik bij Creaplot en vind je hier :

https://www.creaplot.nl/product/sublimatie-flock-calortrans/



Om deze te sublimeren , ga je je ontwerpen eerst moeten afdrukken op
texprint sublimatie papier en overzetten op de flock zelf.
De flock koop je aan de lopende meter en is vrij dik en zacht van textuur.
Je stopt deze dus niet direct in je printer , maar zet de afbeeldingen over
op het materiaal via het papier dat je afdrukt.
je hebt dus zowel texprint papier nodig als de flock.



Ik gebruikte de Creative Studio van Sawgrass om een ontwerp te maken
op een A4 formaat pagina.

Omdat je toch de hele pagina afdrukt en overzet op de flock , kan je
meerdere tekeningen samen zetten.



De print settings voor mijn ontwerp waren de volgende :
papier : true pix paper
substraat : polyester
print zeker in spiegelbeeld!!



Na afdrukken , ga je eerst het A4 blad persen op de flockfolie.
Daarvoor leg je de flock met de drager naar beneden op de bodemplaat
en daarbovenop de geprinte tekeningen met de print omlaag.
Bedek met een coversheet en pers gedurende 45 seconden op 190
graden.
Dit zorgt ervoor dat de inkt vanuit het papier nu wordt overgedragen op
je vel flockfolie.

Geen paniek , de lijm aan de onderkant is nog niet gesmolten dus de
plastic drager krijg je er straks netjes weer af!

Dat vel flockfolie met de print erin geperst , kan je op de snijmat van je
machine kleven en inscannen om te snijden.



als je een wit randje erom
heen snijdt , voorkomt je
kleine witte pluis randjes
aan de buitenkant .



Haal vervolgens je ontwerpen die uitgesneden zijn , van de plastic
achterkant af.
Heeft je design losse stukjes , dan zal je hierover een aparte drager
moeten aanbrengen om alles samen te houden.

oppersen doen we met de
CALORTRANS CT 3838 II
temp 170

graden
tijd 10

seconden



Bedek de print met een teflon sheet.

de kleuren komen nog ietsje beter
door na het persen !

op badstof ondergrond zoals een
handdoek , geeft de flock ook een
mooi en zacht effect .





enkele aandachtspuntjes :

- de flex is vrij pluizig tijdens het snijden , controleer daarom
regelmatig je snijmesje op vuiltjes

- snijd bij voorkeur met een wit randje rondom en bv een mm naar
binnen in de omtrek , om fijne witte pluis randjes te vermijden

- de drager van de folie is licht plakkend , deze kan je bv bewaren
voor een volgend project waarbij je losse stukjes hebt om erover
heen te kleven en zo de stukjes bij elkaar te houden.


