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Tulostuskalvo UV-hartsitöihin 

 

 
 
• Tulostettava kalvo UV-hartsitöihin 
• Tulosta haluamasi kuva, piirros tai piirrä suoraan kalvon karkealle pinnalle tehdäksesi elementtejä töihisi 
• Paketissa 5 kpl, tulostettavan alan koko 100x148mm 
• Huom. Tulostimessa käytetyt pigmentit saattavat ajan mukana muuttua väriltään 
• Sopii mustetulostimiin tai värilasertulostimiin 
• Sopii UV-LED hartsille & 2-komponentti hartsille 
• Huom. Kovetuksen jälkeen pinta näyttää samealta ja on veden kestävä 
• Väri: Valkoinen 
• Materiaali: PET muovi 
• Pakkauksen koko 120x185x2mm 
• Paino 28g 
• Valmistettu Japanissa 

 

 

1. Käyttö tulostimen kanssa 
2. Käyttö käsin piirrettäessä 
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1. Käyttö tulostimen kanssa

 
1) Muokkaa valokuva tai illustraatio valmiiksi tulostusta varten. Aseta tulostuskalvo tulostimeen. 

Tulosta kuva kalvon karhealle puolelle. 
2) Laita ohut kerros hartsia kuvan päälle. Koska tulostettu pinta naarmuuntuu helposti, varo että et 

kuori pintaa pois lastalla. 
3) Anna työn levätä noin 10 minuuttia poissa auringon valosta, kunnes hartsi on imeytynyt kalvoon. 
4) Koveta työ UV-led valossa. Kovetuksen jälkeen irrota taustapaperi niin että tulostus tulee näkyviin. 
5) Taustan voi värittää valkoiseksi jolloin tulostettu kuva näkyy selkeämpänä. 

 
 

 
 
• Mustetulostimiin (värimuste & pigmenttimuste), värilasertulostimiin 
• Tulosta tai piirrä kalvon karhealle pinnalle 
• Tulostettavan alan koko 100x148mm 
• Tulostusasetukset: Paperi: tavallinen paperi/hienopaperi Tulostustaso: peruslaatu   
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2. Käyttö käsin piirrettäessä

 

1) Piirrä* kuva suoraan kalvon karhealle puolelle ja anna musteen kuivua täysin kuivaksi. 
2) Laita ohut kerros hartsia kuvan päälle, ja anna työn levätä noin 10 minuuttia poissa auringon 

valosta, kunnes hartsi on imeytynyt kalvoon. Kuplien poisto: poista kaikki kuplat tikulla tai neulalla. 
3) Koveta työ UV-led valossa. Kovetuksen jälkeen irrota taustapaperi niin että kuvio tulee näkyviin. 
4) Suoristaaksesi työn, laita se jonkin painavan esineen, kuten kirjan alle kun kovetettu työ on vielä 

lämmin. 
5) Laita taustapuolelle ohut kerros hartsia ja koveta kovaksi. 

 
*Kyniä joilla kalvolle voi tehdä piirroksen 

• Voit käyttää vesiliukoisia tusseja, öljyliukoisia kyniä, kuulakärkikyniä, alkoholiliukeavia kyniä, vesiväri tai 
akryylimaaleja (water-based pen, oil-based pen, ball point pen, alcohol marker, watercolor paint, acrylic 
paint). 
• Älä käytä friction-kyniä, öljymaaleja, väriliituja tai pastellivärejä (friction pen, oil paint, creyon, pastel). 
• Huomaa että täysin musta pinnoite ei välttämättä siirry hyvin.  
• Värit saattavat muuttua lämmön tai UV-valon vaikutuksesta.  
 

 

 

 


