ZAŽEHLOVACÍ FÓLIE R0207 NA BAVLNĚNÁ TRIČKA PRO LASEROVÉ TISKÁRNY
(neobsahující olejovou fixaci)
Vhodná pro potisk černobílých nebo barevných námětů na bílá a světlá bavlněná trička (může být
příměs lykry do 10%) nebo na plátno obsahující bavlnu + jinou textilii, na kterou může být použita
žehlička.
Co potřebujete:
- zažehlovací folii R0207
- Laserovou tiskárnu bez olejové fixace
- Žehličku nebo žehlící lis a rovný, pevný a teplotě odolný povrch
- vybraný motiv, který si chcete nažehlit
- vhodnou textilii (jako např. bílé nebo pastelově zbarvené tričko apod.)
1. Tisk
- skladujte fólie v jejich originálním balení v chladném a suchém prostředí
- tiskněte výhradně na lesklou stranu fólie zrcadlově
- obrázek vytiskněte zrcadlově
- do tiskárny vkládejte fólii jednotlivě
-

Nastavení: plain paper (obyčejný papír)

-

vystřihněte natisknutý motiv a zkontrolujte si případný text

Rada: Nejprve vytiskněte svůj motiv na standardní papír, aby jste zjistili, zda jsou barvy
a rozměry v pořádku.
2. Přenos
- připravte pevný, rovný a teplotě odolný povrch
- žehličku nastavte na III. stupeň, lis má doporučenou teplotu 190°C (390°F), v žádném případě
nepoužívejte napařování
- tkaninu žehlete opatrně a ujistěte se, že je kompletně hladká
- obstřihnutý obrázek položte na textil obrázkem dolů (vidíte je bílý papír)
- žehlete přes motiv se zvýšeným tlakem, stejnoměrně na všech místech a po stejnou dobu, u lisu
zažehlujte 15-20 vteřin
- nepoužívejte napařovací systém
- nezůstávejte plochou žehličky na jednom místě, nezapomeňte na hrany námětu
- dávejte pozor, aby jste při žehlení motiv nepomačkali nebo s ním nehýbali
- podkladový papír sejměte ihned po zažehlení !!!!
- papír sejměte z tkaniny hladce, stejným pohybem a od jednoho konce k druhému

3.
-

Praní
tkanina nesoucí nažehlenou fólii se pere při teplotě max. 40°C
perte vždy naruby
nepoužívejte agresivní prací ani bělící přípravky
použití sušičky se nedoporučuje
vyhněte se žehlení přímo na nažehlený motiv
zakryjte motiv pergamenovým papírem nebo žehlete naruby

4.
-

Poznámky
je možné, že může vzniknout mírný zápach během žehlení
zažehlovací fólie je náchylná na teplo, ale možný zápach není škodlivý

