
...textile branding that lasts

UltraFlex
Påvärmningsinstruktion

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

175° C – för t-shirts/sweatshirts osv.

175° C – för teflonbehandlade kläder

2. Förvärm ca. 5 sek. på syntetmaterial eller impregnerade tyger.
     För teflonbehandlade tyger förvärm 3 gånger i 8 sek.
 
3. Placera transfern på önskad plats med färgsidan mot tyget.

5. Öppna värmepressen. Folien 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. Vid användning av syntetmaterial och impregnerade tyger är det ibland nödvändigt att eftervärma.
     Eftervärmningen görs genom att en gummiduk läggs på transfern och värms på i 5 sek.
     Ta sedan bort gummiduken så snart maskinen öppnas.

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

ElastoSoft-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.

4. Stäng värmepressen i 15 sek. med rätt tryck:
13x13 cm = 15 PSI / 1,0 BAR = lätt tryck vid användning av liten bottenplatta
38x13 cm = 35 PSI / 2,5 BAR = medeltryck vid användning av mellanstor bottenplatta
38x38 cm = 55 PSI / 4,0 BAR = medeltryck vid användning av en stor bottenplatta
40x50 cm = 75 PSI / 5,0 BAR = hårt tryck med extra stor bottenplatta

1. Påvärmningstemperatur:

175° C – för bävernylon och polyester

UltraFlex-transfer tål:
•    tvätt upp till 95° C med avigsidan ut
      (OBS! Efter påvärmning vänta 24 timmar innan tvätt)
•    torktumling vid max 85° C med avigsidan ut
•    kemisk rengöring 
•    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


