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NASTAVENÍ TISKÁRNY
• Použití pouze v inkoustových tiskárnách se sublimačními inkousty. NEVKLÁDAT DO LASEROVÝCH TISKÁREN!
• Nastavení tisku grafiky: ZRCADLOVĚ

NASTAVENÍ PRO ZAŽEHLENÍ:

POSTUP POTISKU PRO MATNÝ VZHLED
• Tisk grafiky: zrcadlově
• Ořez obrysů (volitelně)
• Separace po ořezu (volitelně)
• 5 sekund zalisování trika naprázdno pro odstranění
    vlhkosti z textílie
• Položit potištěnou FOREVER Subli-Flex 202 fólii
   na textílii a položit 10 listů kancelářského papíru nahoru   
•  Zalisovat na 15 sekund a odstranit nosnou fólii až vše 

úplně zchládne
•  Přikrýt motiv fólií Matt Finish Economy a zalisovat   

znovu na 30 sekund

MYTÍ:
• do 40°C (studený prací cyklus).

ŽEHLENÍ:
• Při žehlení přikryjte motiv papírem na pečení.

DŮLEŽITÁ RADA PRO POTISK TEXTÍLIE Z OBOU STRAN:
• Trika s oboustranným potiskem (přední & zadní strana) by měly být potiskávány pouze s teplotně izolační vložkou  
   (např. podkladový filc). Pouze tímto způsobem nedojde ke dvojímu zažehlení prvně transferovaného motivu.

Instrukce pro použití traferových fólií 
FOREVER Subli-Flex 202
na TMAVÉ & SVĚTLÉ TEXTÍLIE (100% BAVLNA)

100%
BAVLNA

MATNÝ VZHLED 180°C / 356°F 15 sek. + 30 sek. 5 Bar / 72.5 psi /  velký přítlak

VYSOCE LESKLÝ VZHLED 180°C / 356°F 15 sek. + 30 sek. 5 Bar / 72.5 psi /  velký přítlak

°C °F

UPOZORNĚNÍ!   Před spuštěním sériové výroby doporučujeme testovací transfer a prací test pro všechny druhy materiálů.

POSTUP POTISKU PRO LESKLÝ VZHLED
• Tisk grafiky: zrcadlově
• Ořez obrysů (volitelně)
• Separace po ořezu (volitelně)
• 5 sekund zalisování trika naprázdno pro odstranění
    vlhkosti z textílie
• Položit potištěnou FOREVER Subli-Flex 202 fólii
   na textílii a položit 10 listů kancelářského papíru nahoru   
•  Zalisovat na 15 sekund a vyjmout 10 listů 

Znovu na 30 sekund zalisovat (bez 10 listů papírů)
•  Odstranit nosnou fólii až vše úplně zchládne 
• 

UPOZORNĚNÍ!   Aby se zabránilo vzniku „bublinek” na motivu, je velice důležité přikrýt motiv 10 listy kanc. papíru!


