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Een van de manieren om te printen op textiel, is door middel van sublima-

tieprint. Bij deze techniek gaat inkt door gebruik van hitte over van vaste 

naar gasvormige fase. Met behulp van sublimatietransferpapier en een 

kalander hecht de inkt zich aan polyester materiaal. Op basis van de meest 

gestelde vragen over sublimatieprint die bij distributeur ColGraphix bin-

nenkomen, heeft het bedrijf tien tips samengesteld. 

1. Regelmatig ondeRhoud
Het is raadzaam om met regelmaat onder-

houd uit te voeren aan de printer. Hierbij 

is het vooral belangrijk dat de printkop, 

wiper en capping schoon zijn. Te weinig 

onderhoud kan nadelig zijn voor de 

betrouwbaarheid en levensduur van diver-

se componenten. Daarnaast is twee keer 

per jaar onderhoud aan te bevelen aan 

sensoren, bewegende delen en lagers.

2. PRintomgeving 
Het is belangrijk om te printen in een 

ruimte die goed gecontroleerd is. De idea-

le relatieve luchtvochtigheid is tussen de 

40 en 50 procent. Bij een ‘direct op textiel 

printer’ mag de luchtvochtigheid iets 

hoger zijn dan bij een transferprinter, 

omdat hierbij geen sprake is van papier 

dat gaat golven. Het is aan te raden de 

machine niet in direct zonlicht te plaatsen.

3. Stand-by 
Laat de printer altijd in de stand-by stand 

staan; dit zorgt ervoor dat de printer 

regelmatig een cleaning flush uitvoert. Bij 

de meeste printers is dit in te stellen op 

het bedieningspaneel. De regelmaat van 

schoonmaken is ook in te stellen. Het 

voordeel is dat er bij de opstart in de och-

tend geen nozzle-verlies ontstaat en er 

direct kan worden geprint.

4. PRintkoPPRoblemen
Een veelvoorkomend probleem is dat er 

bij de testprint soms wat nozzles weg zijn. 

Meestal is de schoonmaakfunctie genoeg 

om deze terug te krijgen, maar als de 

machine enige tijd niet in gebruik is 
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Een veelvoorkomend probleem is dat er 

bij de testprint soms wat nozzles weg zijn. 

Meestal is de schoonmaakfunctie genoeg 

om deze terug te krijgen, maar als de 

machine enige tijd niet in gebruik is 

geweest, kan dat lastig zijn. De capping 

vullen met schoonmaakvloeistof en gedu-

rende een uur laten weken, kan helpen. 

Een zogenoemde ‘Fillup’ kan ook helpen 

om alle nozzles terug te krijgen.

5. PRofiel
Een juist profiel zorgt ervoor dat een 

afbeelding zo gelijk mogelijk aan de afbeel-

ding op het beeldscherm wordt geprint, 

mits het scherm accuraat is. Een custom 

profiel is aan te bevelen omdat er veel vari-

abelen zijn.

6. oPSlag
Houd altijd de inkt en het papier in dezelf-

de ruimte als de printer, ten minste een 

paar dagen voor gebruik. Dit is vooral 

belangrijk voor het papier, dat niet te 

vochtig mag worden. Vocht kan namelijk 

leiden tot golvend papier als het op de 

machine zit.

7. kalandeRondeRhoud 
Voorzie de lagers van een kalander vier-

maal per jaar van nieuw lagervet. Hierbij is 

het lager van de zogeheten drum het 

belangrijkst. Deze droogt namelijk het 

snelst door de hitte van de drum. Maak 

tevens de afzuiging regelmatig schoon. De 

dampen die vrijkomen bij het sublimeren, 

kunnen in druppels terugvallen op het 

doek.

8. kalandeR inStellen
Om de optimale instellingen te vinden van 

de kalander, is het handig om een aantal 

keer dezelfde afbeelding te printen en 

vervolgens met verschillende temperatu-

ren, contacttijden en druk te sublimeren. 

Kijk vooral naar de kleuren en hoe het tex-

tiel eruitziet; het is namelijk mogelijk dat 

het textiel van kleur en textuur verandert 

bij een te hoge temperatuur. Als dit het 

geval is, moet de temperatuur naar bene-

den en de contacttijd langer worden.

9. PRotectiePaPieR 
Gebruik altijd een protectiepapier in de 

kalander. Dit verlengt de levensduur van 

de band aanzienlijk en zorgt voor een 

schoon eindresultaat op de print.

10. PRint lijnen
Bij het bedrukken van textiel is het verve-

lend om de randen van het papier in het 

textiel te drukken. Een goede oplossing 

voor dit probleem is om een stuk hittebe-

stendig schuim onder het textiel te leggen 

ter grootte van de opdruk. De randen van 

het papier blijven hierdoor buiten het 

schuim, waardoor de druk op de randen 

weg is.    
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ColGraphix, met hoofdkantoor in Nederland, is wereldwijd 

actief als gespecialiseerd distributeur op het gebied van 

digitaal textiel printen. Het bedrijf biedt een totaaloplos-

sing, waardoor zij alle facetten van een turnkey project kun-

nen leveren. Door de directe relatie met de fabrikanten 

levert het bedrijf altijd de nieuwste technologie van alle 

toonaangevende merken. Ervaren specialisten van 

ColGraphix verzorgen de installatie van apparatuur en kun-

nen ook trainingen geven.
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