
Instruc�iuni imprimare �i t�iere 

Pozi�iona�i folia în printer.
Asigura�i-v� c� suprafa�a printabil� a
materialului este cu fa�a în sus. Printa�i 
imaginea.

Imaginea poate � t�iat� pe contur, 
imediat dup� printare.

Îndep�rta�i excesul de material.
Pune�i folia de transfer pe gra�c� �i 
asigura�i-v� c� înl�tura�i toate bulele 

Îndep�rta�i materialul suport, înainte de 
a face transferul pe textil.

de aer existente.

I N S T R U C Ț I U N I    D E    A P L I C A R E

FoilTEK™
Folie temotransfer din poliuretan, imprimabil�, disponibil� în 3 variante metalice: argintiu, auriu �i alb. 

� Auriu, argintiu, alb

FoilTEK™
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Presa�i materialul pe care dori�i s� îl 
inscrip�iona�i timp de 3-5 secunde 
la 150°C pentru a îndep�rta cutele sau 
umezeala.

Aplica�i imaginea pe textil cu suportul în 
sus �i acoperi�i-o cu hârtie de protec�ie sau
cu o folie de te�on.

Presa�i timp de 5 secunde la 150°C,  cu
presiune medie. Îndep�rta�i suportul când

Bumbac
Poliester
Amestec poliester-bumbac
Amestec nailon
Lycra/ Spandex
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 Not�. Toate informa�iile �i recomand�rile tehnice se bazeaz� pe teste f�cute de produc�tor. Cu toate acestea, produc�torul nu poate
garanta performan�a materialelor în condi�iii care nu pot � controlate de produc�tor.

 Instruc�iuni de între�inere
Pentru a ob�ine cele mai bune rezultate, sp�la�i articolele vestimentare pe dos. Temperatura maxim� de sp�lare 40  cu detergent u�or.°C, 
Nu folosi�i în�lbitor. Nu c�lca�i direct pe folia de termotransfer.  Programa�i usc�torul  de haine la temperatur� sc�zut�. Nu se cur��� chimic.  
Uzura natural� poate s� apar� dup� sp�l�ri repetate.  

acesta este c�ldu�. Acoperi�i din nou imaginea 
cu hârtie de protec�ie sau folie de te�on, 
�i presa�i înc� 5 secunde.

Solvent
Eco-solvent
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 Modalitate imprimare
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