
FLARE serisi mürekkepleri

Epson baskı kafalarına sahip dijital baskı makinaları için tüm tekstil 
mürekkebi yelpazesi



Stork Prints 1980’li yılların sonlarında endüstriyel dijital tekstil baskı ekipmanını sunduğunda, özel bir dijital tekstil mürekkep çözümünün 
gerekli olduğu kısa sürede anlaşılmıştır. İyi bir baskı uygulamasını yapmayı (ya da yapmamayı) sağlayan şey baskı makinası, baskı 
kafası, mürekkepler ve kumaşın birleşimidir. Stork Prints her açıdan kapsamlı bilgiye sahip olduğu için, mümkün olan en iyi dijital tekstil 
mürekkeplerini geliştirmek ve üretmek için mükemmel bir konuma sahiptir.

Günümüzde Stork Prints, dijital tekstil mürekkepleri için kapsamlı, modern bir üretim tesisine sahiptir. TÜM mürekkepler özel Ar-Ge 
ekibimiz tarafından kurum içinde geliştirilmektedir. Bu ekip, tümü Hollanda’da aynı çatı altında olmak üzere üretim departmanıyla yakın 
ilişki içinde çalışmaktadır. Her parti mürekkep, partiden partiye mümkün olan en düşük toleransı elde etmek üzere Ar-Ge departmanımız 
tarafından ayarları yapılan bir tarife göre üretilmektedir. Bu da baskı sırasında, baskı sırası birkaç baskı makinası arasında bölüşülse ya 
da her makinede birden fazla renk kartuşunu gerektirse bile mükemmel bir otomatik renk kontrolü sağlar.

Stork Prints’in patentli, gazı giderilmiş mürekkep kartuşları, günümüz piyasasında mevcut en yüksek baskı hızlarında gözetim¬siz baskı 
imkanı sağlar. Mürekkeplerimizin gazı, patentli kartuşların tamamen havasız mürekkeplerle dolmasını sağlamak için en yüksek fabrika 
ayarlı vakum kullanılarak giderilmektedir. Gazı giderilmiş mürekkeplerimiz sayesinde yüksek hızlarda baskı yapmak, baskı esnasında 
baskıyı durdurmadan mürekkepleri değiştirmek ve temizlik esnasında oluşan boya ve zaman kayıplarını önlemek mümkündür. Ope-
ratörün makineyi izlemesi bile gerekmez: işi kendi kendine yapar!

Beş tip Stork Prints Flare mürekkebi mevcuttur
1 Reaktif mürekkepler: tüm doğal liflere baskı için
2 Asit mürekkepler: poliamid likra, yün ve ipeklere baskı için
3 Dispers mürekkepler: polyester ve karışımlarına doğrudan baskı için
4 Süblimasyon mürekkepleri: tekstillere transfer edilen süblimasyon kağıtlarına baskı için
5 ReAcid mürekkepleri: tüm doğal liflerin yanı sıra poliamid Likra üzerine baskı için özel olarak modifiye edilmiş mürekkepler
Stork Prints FLARE mürekkepleri, Epson baskı kafalarının bulunduğu tüm baskı makinalarında kullanılırlar. Bu kullanım alanı tüm Stork 
Prints dijital tekstil baskı makinalarına ek olarak bunlar Mimaki TX2, Mimaki JV5, Mutoh Viper TX, Atex DBP, D-Gen Heracle, Aracne ve 
Teleios, Roland FP-740, La Meccanica Qualijet, MS JP4 ve JP5, Aleph txB 160s ve BT1820, Robustelli Monna Lisa ve daha fazlasını 
içerir. Baskı makinanız listede yoksa lütfen mürekkeplerimizin baskı makinanızda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için bize danışın.

Mevcut renkler
Camgöbeği, Eflatun, Sarı, Siyah, Koyu Siyah, Mavi, Turuncu, Kırmızı, Gri, Mutlak Siyah (reaktif), Biber Kırmızısı (Asit) ve Reaktif, Asit ve 
Dispers mürekkepleri için penetrasyon sıvısı, özellikle kumaşın arka tarafındaki görüntü kalitesinin ön tarafla eşleştiği tüm baskılar için 
geliştirilmiştir.

Mürekkepler farklı paketler halinde mevcuttur
• Tüm Mimaki, Roland ve Mutoh tipi baskı makinaları için gazı giderilmiş 220 ml kartuşlar
• Stork Prints besleme sistemleri için gazı giderilmiş 2 kg mürekkep kartuşları
• Robustelli, Aleph ve MS baskı makinaları için gazı giderilmiş 1 kg mürekkep kartuşları
• Tüm açık mürekkep sistemleri için 2 kg mürekkep bidonları (daha yüksek hızda uygulamalar için baskı makinası üzerinde hat içi gaz  
 giderme birimi önerilir)
• Yeni nesil Robustelli baskı makinaları için gazı giderilmiş 3 kg mürekkep kartuşları
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Bu broşürdeki veriler yayın zamanında geçerli olup haber verilmeden değiştirilebilir. 
Stork Prints başka yükümlülük olmadan istediği zaman ürünlerinde değişiklik yapma 
hakkını korur.


