
ZAŽEHLOVACÍ FÓLIE R0205 NA BÍLÁ BAVLNĚNÁ TRIČKA 

PRO INKOUSTOVÉ TISKÁRNY 
 

DŮLEŽITÉ : nepoužívejte zažehlovací fólie pro inkoustové tiskárny v tiskárnách laserových, můžete si způsobit trvalé 

poškození válců. 

 

Co potřebujete: 
- zažehlovací folii R0205 (skladujte fólie v originálním balení v chladném a suchém prostředí), vyhněte se otiskům prstů na 

potahované straně, zkroucené ani přeložené listy nepoužívejte 

- inkoustovou tiskárnu 

- žehličku a rovný,  pevný a teplotě odolný  povrch např. kartónovou podložku ( nepoužívejte žehlící prkno) 

- vybraný motiv, který si chcete nažehlit  

- vhodnou textilii (jako např. bílé nebo pastelově zbarvené bavlněné tričko apod.) 

 

1.  Tisk 
- tisková strana je ta, která nemá červenou mřížku 

- tiskněte obrázek v  zrcadlovém pohledu (obr. 1), 1. tisk si vyzkoušejte na normální papír pro ověření předlohy 

( pokud vaše tiskárna neumožňuje tisknout zrcadlově, je nutné použít software, ve kterém otočíte váš obrázek) 

- doporučujeme používat podávání jednotlivých listů (obr. 2), tiskněte pouze originálními inkousty doporučenými výrobcem  

       Vaší tiskárny 

- po vytištění nechejte tisk 5-10 min. zaschnout, poté vystřihněte obrázek tak, abyste kolem něj nechali bílý okraj 0,5-1cm (obr. 3),  

( pokud tisknete víc než jednu fólii, nedávejte archy na sebe, nechte je oddělené alespoň 10 minut, dokud potisk úplně                   

nezaschne) 

- rohy obrázku obstřihněte do obloučku, snížíte tím riziko odlepení obrázku během praní 

 

Rada: Nejprve vytiskněte svůj motiv na standardní papír, aby jste zjistili, zda jsou barvy a  rozměry v pořádku      

 

Obrazový postup při zažehlení   

 

  

 

2.      Přenos 
- použijte nejvyšší kvalitu tisku * další nastavení pro jednotlivé tiskárny viz níže 

- textilii před zažehlením vyperte, tím odstraníte impregnační částice vedoucí ke špatné přilnavosti 

- textilie by měla být 100% bavlněná, popř. plátno pro dosažení přirozených výsledků  (nepoužívejte černé a tmavě zbarvené 

textilie) 

- pokud barvy pouštějí, zredukujte inkoustovou hladinu (10-15 %) 

- používáte-li TEPELNÝ LIS  – doporučená teplota 174°C po dobu 20 sekund 

- zažehlení ŽEHLIČKOU - žehlete na rovném, tvrdém povrchu (např. silném kartonu) NEPOUŽÍVEJTE ŽEHLÍCÍ PRKNO 

- nahřejte žehličku ( bez napařování ) na maximum cca 5-8 min. – nepoužívejte cestovní žehličku 

- je-li tkanina pomačkaná, před aplikací obrázku ji přežehlete a nechte vychladnout  

- OTESTUJTE SVOU ŽEHLIČKU! Pokud zadní strana fólie začne během žehlení měnit barvu do tmavě žluta nebo hněda   

měli byste: a) pohybovat žehličkou rychleji přes fólii, b) zredukovat teplotu vaši žehličky nastavením na nižší stupeň, 

c) zredukovat čas zažehlování. Můžete otestovat žehličku tím, že přežehlíte list bílého papíru, pokud začne papír žloutnout, žehlička 

je příliš horká. 

 

- obrázek přiložte na tkaninu lícem (motivem) dolů  (obr. 4 + 5) 

- nejdříve lehkým tlakem žehličky zafixujte obrázek v požadované pozici  

- potom žehlete silnějším tlakem ( podélnými a příčnými rovnoměrnými pohyby BEZ ZASTÁVEK ), při žehlení tlačte celou 

vahou svého těla (obr. 6 + 7) 

- celkový čas žehlení závisí na velikosti motivu. Doporučujeme – žehlete motiv velikosti celé stránky 180 sekund,  

        ½ str. 90 sekund, ¼ str. 30 sekund. U žehliček s napařovacími otvory je doba zažehlování delší. 

- dobu zažehlení dodržujte – při kratší době fólie nepřilne k textilii, při delší době a za vysokého tlaku může dojít k zažloutnutí 

textilie 

- po zažehlení, nechejte obtisk vychladnout (cca 1 min),  poté sejměte podkladový papír hladce, rovnoměrným pohybem 

(obr. 8) 

- obr. 9 – hotové tričko 

 

3.     Fixace 

- je-li nažehlený motiv po vyprání narušený, opravte jej opětovným přežehlením přes podkladový nebo pečící papír 

- stejný podkladový papír lze použít vícekrát, pokud není znehodnocen přebytečným inkoustem 

- žehlení s podkladovým papírem zredukuje lesk obrázku a dodá vašemu motivu přirozený a příjemný vzhled. Položte podkladový 

papír na zažehlený motiv. Přežehlete tlakem 60 sekund pro velikost A4, 30 sekund pro poloviční velikost. 

- nikdy nežehlete přes nepřekrytý obrázek. 

- předtím, než odstraníte podkladový papír, nechejte ho úplně vychladnout. 

 

4.     Praní 



- poprvé tkaninu vyperte až za  24 hod. po zažehlení, po praní ihned vytáhněte z pračky, sušte volně na vzduchu ( motivem 

dovnitř) 

- tkanina nesoucí nažehlenou fólii se pere při teplotě max. 30°C 

 -      perte vždy naruby, tkaninu můžete prát v pračce s ostatními tmavými textiliemi, a to v režimech s co možná 

        nejchladnější vodou 

- nepoužívejte agresivní prací ani bělící přípravky 

- použití sušičky se nedoporučuje 

 -      nenoste tkaninu do čistíren, nečistěte obrázek chemikáliemi 

 -      tkaninu a oděvy ukládejte složeny na suchém a tmavém místě 

- budete-li chtít po vyprání tkaninu žehlit, pak vždy z opačné strany než je váš obrázek 

- bude-li to obrázek po několika praních vyžadovat, zafixujte jej opětovným přežehlením lícní strany přes podkladový nebo pečící 

papír 

(obr. 10-13), po zažehlení nechejte obtisk opět vychladnout, poté sejměte zažehlovací papír 

 

Obrazový postup při opravě obtisku 

 

 
 

* DOPORUČENÁ NASTAVENÍ TISKÁREN: 

 

      EPSON HP CANON LEXMARK 

Typ papíru běžný papír běžný papír 
zažehl. fólie na 

trika 
zažehl. přenosová 

fólie 

Kvalita 
tisku 

Fine kvalita       
720/1440/2880 dpi  

nejlepší 

implicitní    
standardní 
nastavení 

implicitní    
standardní 
nastavení 

 

Rozšířené 

nastavení 

Zrcadlový režim 

„reserse or mirror 

image“ 

Zrcadlový režim 

„reserse or mirror 

image“ 

Jas: Normalní Není uvedeno 

 

Nastavení tiskáren se vztahuje k nejnovějšímu dostupnému ovladači tiskárny. Doporučená nastavení tiskárny jsou nastavena 

na dosažení optimální kvality tisku pro photo materiály. Pro různé typy použití jsou různá nastavení tiskáren. Tato zažehlovací fólie je 

speciální produkt a lehké odchylky v barvě jsou přípustná a v mezích specifikace. 

 

Návod jak řešit problémové situace  

 

- Podkladový papír nejde sejmout – pro usnadnění odstranění, jemně přehněte tkaninu blízko okraje s nažehleným obrázkem 

- Barvy pouštějí / rozpíjejí se – zredukujte množství inkoustu v tiskárně nebo fólie nevystavujte vlhkosti 

- Zdá se, že se vytvořily praskliny na fólii nebo se odlepují okraje – dodržujte pečlivě přiložený návod – použijte tlak, správnou 

teplotu a čas zažehlení.  . 

- Zažehlený motiv můžete znovu přežehlit překrytím nelepícího pečícího papíru nebo originálního podkladového papíru, který jste 

po zažehlení odstranili. Větší motivy potřebují delší čas zažehlení 


