
INSTRUKCJA  STOSOWANIA 
 
 
  
PAPIERU TRANSFER  JET  ST [DO  DRUKAREK   PRZENO NYCH]  ORAZ   

FOLAJET   TRANSFER  ST  [DO  DRUKAREK   SZEROKOFORMATOWYCH  /  PLOTERÓW]    
DO  PRZENOSZENIA  WYDRUKÓW  INK-JET  NA  TKANINY 
 
ZASTOSOWANIE: 
Papier jest pokryty cienk  membran  do nadruku atramentowego. Wydrukowany obraz 
przenosi si  na pod e z tkanin bawe nianych w kolorze bia ym lub jasnym pastelowym.  
Jest dostarczany w arkuszach DIN A4 p.n. handlow  TRANSFER JET ST 
oraz w rolkach 0,914 x 20,0 m [do ploterów] pod nazw  FOLAJET  TRANSFER  ST.  
Uwaga! Nie stosuje si  do nanoszenia na tkaniny bardzo rozci gliwe! 
 
NADRUK: 
Druk powinien by  wykonany lustrzanie na stronie bia ej, niezadrukowanej 
(bez linii falistych lub siatki kwadratów). 
Ustawienie drukarki: <Papier  transferowy> [je eli w sterowniku  
drukarki wyst puje takie ustawienie], lub na <papier normalny> w najwy szej  
mo liwej rozdzielczo ci.  
Je li wyniki druku b  niezadowalaj ce – patrz  <Rozwi zywanie problemów>.  
Przed przyst pieniem do dalszych czynno ci zaleca si  wysuszenie wydruku  
przez ok. 30 minut. 
Ustawienie plotera: zgodnie z instrukcj  plotera lub w wyniku przeprowadzonych  
prób. 
 
PRZYGOTOWANIE I WPRASOWANIE: 
W celu uzyskania optymalnych rezultatów zaleca si  rozgrzanie elazka do 1600C 
oraz wy czenie nawil ania. 
 
A: Wydrukowany obraz przycina si  do formatu pozostawiaj c 5 mm margines,  
 rysunek skierowuje si  do powierzchni wyprasowanej  i wolnej od za ama  
 tkaniny 
B: Jako pod a do prasowania u ywa si  g adkiej, twardej powierzchni, np. blatu  
 sto u chronionego dwoma lub trzema wyprasowanymi cierkami lub pow oczkami. 
C: Wprasowuje si  równomiernymi, okr nymi ruchami z jednakow  si  docisku.  
 Dla ma ych motywów wystarcza ok. 40 sek.  
 (1/2 DIN A4), do du ych (pe ny format – DIN A4 lub inne form.) – ok. 1 min. 
D: Nale y pami ta , aby wprasowywa  nie tylko rodek rysunku, lecz tak e 
 [b. dok adnie] naro a i kraw dzie. 
E: Po ostudzeniu wprasowanego wydruku ci ga si  papier ochronny jednym,  
 równomiernym poci gni ciem. W przypadku wprasowywania kilku odr bnych  
 wydruków na t  sam  tkanin  – najpierw nale y wprasowa  wszystkie rysunki,  
 wystudzi  je, a po ostygni ciu zdj  z nich papiery ochronne. 
 
WPRASOWANIE W TERMICZNEJ PRASIE DO TEKSTYLIÓW: 
Temperatur  ustawia si  na 1600C. Czas wprasowania: ok. 40 sek.  
 
PRANIE 
Pranie tekstyliów z <wprasowankami> wykonuje si  nast puj co: w czasie prania  
strona z nadrukiem powinna by  skierowana do wewn trz wyrobu. Temperatura nie  
powinna przekracza  400C. Odwirowanie – na najwolniejszych [spo ród mo liwych] 
obrotach. Nie stosuje si rodków wybielaj cych i prania chemicznego. W czasie  
prasowania upranych tekstyliów omija si  rysunki wprasowane uprzednio. 
 
ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW: 
Przy niezadowalaj cych wynikach druku [rozp ywanie si  nadruku]: zredukowa   
ilo  nadrukowywanego atramentu – czyli podwy szy  jasno  o ok. 10%. 
 
WARUNKI BEZPIECZE STWA: 
Nale y pami ta  o wskazówkach producenta elazka lub prasy oraz zaleceniach  
wytwórcy drukarki. Dzieci mog  wykonywa  wydruki i wprasowywanie wy cznie pod  
opiek  doros ych.                                                                                                                                
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