Sublimacja materiału
Corian firmy DuPont
®

Sublimacja
to nowy sposób
komunikacji i realizacji
wizji projektantów,
inżynierów i architektów.

Kuchnia «Touch Tatoo», wykonana przez TM Italia;
projekt dekoracji Nicoletta Bertolissi.
Zdjęcie dzięki uprzejmości TM Italia.

Proces sublimacji polega na przenoszeniu obrazów na płyty
Corian® w ten sposób, że – prawie tak samo, jak w przypadku
ludzkich tatuaży – pod ich powierzchnią tworzony jest trwały
obraz. Ten szybki proces umożliwia wykonywanie próbek oraz
wytwarzanie znaków, logo, płytek i innych elementów projektowych.

Odnawialny i termoformowalny
Zadrukowany Corian® może być potem ponownie polerowany i termoformowany, tak jak jego niezadrukowana wersja.

Niewielki wpływ na środowisko naturalne

Restauracja Gaya. Projekt Christian Ghion.
Paryż, Francja. Zdjęcie Jacques Gavard.

www.corian.com
www.corian.pl

Ze względu na użycie tuszów opartych na wodzie oraz niedrogiego sprzętu,
który jest łatwo dostępny poprzez sieć Autoryzowanych Wykonawców,
należących do Sieci Jakości Corian®, proces sublimacji ma niewielki wpływ na
środowisko naturalne i jest konkurencyjny kosztowo wobec innych technik
drukowania czy inkrustacji.

Proces sublimacji
Krok po kroku
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Przygotowanie obrazu, który ma być sublimowany
■ Zapisz obraz w pliku o standardowym formacie (jpg, tiff, ...). Sprawdź i
– o ile to konieczne – dostosuj jego wymiary i rozdzielczość za pomocą
odpowiedniego oprogramowania komputerowego.

■ Przykryj płytę Corian® gąbką silikonową o tych samych rozmiarach.
■ Silikonową gąbkę przykryj np. kawałkiem równej płyty MDF.
■ Zamknij stół i włącz urządzenie, aby wygenerować odpowiednie ciśnienie.
■ Podgrzej płytę do ok. 180º C. W tej temperaturze tusz zaczyna parować
i wnikać w powierzchnię materiału Corian®.
■ Wyłącz urządzenie i pozwól materiałowi ostygnąć do temperatury otoczenia.

Efektem procesu sublimacji jest przeniesienie na DuPont Corian® obrazu, który staje się
w zasadzie częścią samego materiału.
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Cięcie i wykańczanie poddanego
sublimacji materiału Corian®
■ Ostrożnie zdejmij płytę MDF i gąbkę silikonową. Następnie usuń papier:
obraz został przeniesiony na płytę Corian®.
■ Spójrz na efekty i podziwiaj magię Corian®!
■ Powierzchnia Corian® może być teraz polerowana, termoformowana,
przycięta do odpowiednich rozmiarów…
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Przeniesienie obrazu na Corian®
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■ Umieść papier w urządzeniu podgrzewającym (zadrukowaną stroną do
góry). Na papierze połóż płytę Corian®.
Jej powierzchnia musi być idealnie czysta i sucha.
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■ Przy użyciu specjalnych tuszy opartych na wodzie i drukarki atramentowej
wydrukuj dany obraz na papierze o niskiej absorpcji.

