
...textile branding that lasts

Påvärmningsinstruktion

Se till att tyget är rent och slätt. Undvik sömmar och liknande.

175° C – för bomull, polyester och en blandning av dessa
175° C - för finare arbetskläder
165° C - ved arbejdstøj af groft stof
165° C – för bävernylon

2. Förvärm ca. 5 sek på syntetmaterial eller impregnerade tyger.

3. Placera transfern på önskad plats med färgsidan mot tyget.

4. Stäng värmepressen i 12 sek. med rätt tryck:
42 PSI / 3,0 BAR = hårt tryck vid användning av stor bottenplatta
25 PSI / 2,0 BAR = medeltryck vid användning av medelstor bottenplatta
10 PSI / 1,0 BAR = lätt tryck vid användning av liten bottenplatta

5. Öppna värmepressen. Transferpappret kan tas bort direkt efter att maskinen är helt öppen.
Detta görs genom att dra folien från ett hörn mot det motsatta hörnet i en rörelse.

6. Transfern skall alltid eftervärmas. Detta görs genom att en gummiduk läggs på transfern och värms på i 5 sek.
     Ta sedan bort gummiduken så snart maskinen öppnas. Om det finns en ”kant” kvar på transfern så har inte
     transfern värmts in i tyget tillräckligt. Öka trycket på värmepressen och eftervärm med gummiduken på
     transfern i 5 sek.

Poly-transfer förvaras bäst i de medföljande plastpåsarna med zip-lås.
Om påsarna stängs efter användning säkerställs längsta möjliga hållbarhet.

Poly-transfer tål tvätt som inte överstiger de temperaturer som nämns i denna instruktion
eller som överskrider textilens tvättråd. I praktiken rengörs textiler väldigt olika.
Vi kan inte lämna garanti, bytesrätt eller ersättning i samband med tvätt som inneburit skada på transfern.

Poly

1. Påvärmningstemperatur:

Poly-transfer tål:
•    tvätt upp till 60° C med avigsidan ut
      (OBS! Efter påvärmning vänta 24 timmar innan tvätt)
•    inte torktumling
•    inga blekmedel eftersom det gör att färgen bleknar 
•    ingen strykning direkt på transfern, lätt strykning på avigsidan
•    inte att textilerna är skrynkliga i vått och varmt tillstånd


