
PLASTISOLTRANSFER
 

Návod k žehlení

Bavlna........................................165-180°C, 10-15s, 5-7 Bar (hot peel)

Nylon, Polyester..........................145-160°C,  7-10s, 4-5 Bar (hot peel)

Směsová tkanina.......................170-180°C, 10-15s, 6-7 Bar (hot peel)
  

„hot peel”:
Transferový papír nesundávejte příliš horký ani zcela studený.

Optimální je stahovat po 10 vteřinách,
kdy je možné položit ruku na arch a nebude vás to pálit.

Doporučujeme mezi topné těleso a transfer vložit
 teflon/pečící papír, pokud váš lis teflonovou vrstvu neobsahuje.

Transparentní fólie je "hot peel", odlupujte rovnoměrně.

Stahujte transfer najednou a plynule.

----------------------------------------------------------------------------------------
Důležité:Tento návod je pouze doporučení,

nažehlování je vždy nutné vyzkoušet na konkrétním textilu.

PLASTISOLTRANSFER
 

Návod k žehlení

Bavlna.................................165-180°C, 10-15s, 5-7 Bar (half-hot peel)

Nylon, Polyester...................145-160°C,  7-10s, 4-5 Bar (half-hot peel)

Směsová tkanina................170-180°C, 10-15s, 6-7 Bar (half-hot peel)

„half-hot peel”: 
Transferový papír nesundávejte příliš horký ani zcela studený.

Optimální je stahovat po 20 vteřinách, 
kdy je arch ještě vlažný.

Doporučujeme mezi topné těleso a transfer vložit
 teflon/pečící papír, pokud váš lis teflonovou vrstvu neobsahuje.

Stahujte transfer najednou a plynule.

REFLEX

----------------------------------------------------------------------------------------
Důležité:Tento návod je pouze doporučení,

nažehlování je vždy nutné vyzkoušet na konkrétním textilu.

----------------------------------------------------------------------------------------
Intenzitu barev a trvanlivost transferů zachováte, 

dodržíte-li doporučená upozornění.

          

.

  Dodržíte-li následující postupy, docílíte zachování kvality 
a zvýšení  životnosti transferů.

.
    

  Zabraňte mechanickému poškození transférů
(tahání, škrábání a trhání)!

  Dodržujte zároveň pokyny údržby na štítku textilu.

  Textil perte a žehlete naruby.
  Používejte šetrný prací prášek, zvolte prací program
  pro jemné prádlo/ruční praní max 40°C.
  Nastavte odstředění na minimální hodnotu.
  Nepřidávejte aviváž a nepoužívejte sušičku.
  V případě žehlení se vyvarujte kontaktu mezi transferem a žehličkou.

NÁVOD NA PRANÍ
 

----------------------------------------------------------------------------------------
Důležité:Tento návod je pouze doporučení,

nažehlování je vždy nutné vyzkoušet na konkrétním textilu.

DIGITAL-PLASTISOLTRANSFER
 

Návod k žehlení

Bavlna.......................................160-180°C, 10-15s, 5-7 Bar (cold peel)
  

Nylon, Polyester........................160-180°C, 10-15s, 3-5 Bar (cold peel)
  

Směsová tkanina......................160-180°C, 10-15s, 5-7 Bar (cold peel)

„cold peel”: 
Transferový papír sundávejte zcela studený.

Optimální je stahovat po 30 vteřinách, 
.kdy je zcela vychladlý

Doporučujeme mezi topné těleso a transfer vložit
 teflon/pečící papír, pokud váš lis teflonovou vrstvu neobsahuje.

Žehlete digitální transfery profesionální pneumatickým lisem
a dodržujte uvedené hodnoty.

.

Stahujte transfer najednou a plynule.
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