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• gładki, matowy materiał termotransferowy z samoprzylepną warstwą nośną

• do zastosowania na tkaninach naturalnych i z domieszkami (100% bawełna, 

poliester, bawełna/poliester itp.)

• szczególnie polecany przy nadrukach na T

gadżety reklamowe i artykuły sportowe

• wycinać ploterem (nożem o kącie 

• wybrać nieużytki, wprasować przez przeźroczystą warstwę nośną na tkaninę

zgodnie z instrukcją 

• aplikacja na tekstyliach: 

120oC – 3 sekundy, 14

• ze średni docisk prasy 

• polecany do nakładania wielowarstwowego

• folię nośną zdjąć na zimno

• wyroby z aplikacją prać w temperaturze do 4

pranie wyrobów w wyższej temperaturze wymaga testów przeprowadzonych we 

własnym zakresie 

• pierwsze pranie po upływie 24 godzin od aplikacji
 

 

 

Uwaga! Ze względu na dużą różnorodność dostępnych tkanin prosimy przeprowadzić 

próbę trwałości nadruku (także po praniu lub zamoczeniu). Dla zachowania trwałości 

nadruku należy przestrzegać temperatury i

oraz przepisu prania. Zalecamy również wykonanie próby wycinania i

znakach mniejszych niż 1 cm. 
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Flex 123Premium 

gładki, matowy materiał termotransferowy z samoprzylepną warstwą nośną

do zastosowania na tkaninach naturalnych i z domieszkami (100% bawełna, 

poliester, bawełna/poliester itp.) 

szczególnie polecany przy nadrukach na T-shirty, odzież sportową i rekreacyjną

gadżety reklamowe i artykuły sportowe 

wycinać ploterem (nożem o kącie 30° lub 45°) w odbiciu lustrzanym

, wprasować przez przeźroczystą warstwę nośną na tkaninę

aplikacja na tekstyliach: im wyższa temperatura tym krótszy czas wgrzewania:

140oC – 2 sekundy, 160oC – 1 sekunda 

prasy  

polecany do nakładania wielowarstwowego 

zimno 

likacją prać w temperaturze do 40oC, odwrócone na lewą stronę,

pranie wyrobów w wyższej temperaturze wymaga testów przeprowadzonych we 

pierwsze pranie po upływie 24 godzin od aplikacji 

Ze względu na dużą różnorodność dostępnych tkanin prosimy przeprowadzić 

trwałości nadruku (także po praniu lub zamoczeniu). Dla zachowania trwałości 

nadruku należy przestrzegać temperatury i siły nacisku podczas wprasowywania aplikacji 

Zalecamy również wykonanie próby wycinania i
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Folie termotransferowe kolorowe 

gładki, matowy materiał termotransferowy z samoprzylepną warstwą nośną 

do zastosowania na tkaninach naturalnych i z domieszkami (100% bawełna, 

shirty, odzież sportową i rekreacyjną, 

w odbiciu lustrzanym 

, wprasować przez przeźroczystą warstwę nośną na tkaninę 

im wyższa temperatura tym krótszy czas wgrzewania: 

, odwrócone na lewą stronę, 

pranie wyrobów w wyższej temperaturze wymaga testów przeprowadzonych we 

Ze względu na dużą różnorodność dostępnych tkanin prosimy przeprowadzić 

trwałości nadruku (także po praniu lub zamoczeniu). Dla zachowania trwałości 

siły nacisku podczas wprasowywania aplikacji 

Zalecamy również wykonanie próby wycinania i wybierania, przy 


