Flex folie (textiel folie) Standaard kleuren
•
•
•
•
•

Geschikt voor katoen, polyester en katoen/polyester mix.
Dunne flexibele folie met klevende drager, gemakkelijk pelbaar.
Wasbaar op 40-60 graden (advies: kleding/textiel altijd binnenste buiten wassen en strijken)
Indien mogelijk was het textiel alvorens te bedrukken (gebruik geen wasverzachter)
Ons advies is om indien mogelijk een proefstukje te strijken/persen

Algemeen advies voor het aanbrengen van flexfolie
•
•
•
•
•
•

Spiegel Uw tekst of afbeelding in de software.
Voer de Flex folie in de plotter met de glimmende kant onder. (dit is de drager)
Advies: maak een testsnede en pas eventueel de snij instellingen aan. Gebruik een scherp mesje(het liefst
een apart mesje wat alleen voor het snijden van flexfolie wordt gebruikt)
Verwijder na het plotten voorzichtig ( evt. met behulp van een pelhaak) alle overtollige folie.
Zorg dat het te bedrukken materiaal glad ligt.
Strijk/pers het te bedrukken materiaal om eventueel vocht te verwijderen.
Om textiel een steviger uiterlijk te geven wordt de textiel in de fabriek behandeld, het strijken/persen
zorgt ervoor dat deze laag wordt verwijderd zodat de folie beter hecht.
(Het textiel wassen, zoals aangegeven hier boven is nog beter)

Flexfolie strijken
De temperatuur van een strijkijzer is minder nauwkeurig in te stellen dan de temperatuur van een
hittepers (transferpers), ook de druk is nooit even gelijkmatig als bij het gebruik van een hittepers.
Hierdoor kan de kwaliteit van het aanbrengen met een strijkijzer moeilijk vergeleken worden met de
kwaliteit van het aanbrengen met een hittepers.
Wij adviseren U echter wanneer U textiel gaat bedrukken voor de verkoop om een hittepers aan te
schaffen.
Het aanbrengen van Flexfolie is wel mogelijk met strijkijzer indien U onderstaande instructie opvolgt.
(temperatuur en tijd kunnen per strijkijzer variëren)
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Volg bovenstaande algemene instructies voor het aanbrengen van Flexfolie.
Schakel de stoomfunctie van het strijkijzer uit.
Gebruik voor het beste resultaat een strijkijzer zonder stoomgaatjes, of pers zoveel mogelijk met dat deel
van de zool van het strijkijzer waar geen gaatjes zitten.
Advies temperatuur voor het aanbrengen van de Flexfolie is 160° C
Bij de meeste strijkijzers is dit op de stand met 2 stippen.
Verwarm/strijk de textiel voor, dit bevordert de hechting van de lijm.
Strijk ca 10 -20 sec met een gelijkmatige druk en maak geen heen en weer gaande bewegingen.
Heeft de folie niet overal gehecht herhaal dan bovenstaande.
De beschermfolie koud verwijderen.
Om Uw strijkijzer te beschermen kunt u gebruik maken van een laagje bakpapier of teflonfolie tussen het
strijkijzer en het te strijken object.
Strijk na het aanbrengen de afbeelding/tekst nog licht na aan de binnenkant van de textiel.

Flexfolie aanbrengen met behulp van hitte pers/transferpers
•
•
•
•
•
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Volg bovenstaande algemene instructies voor het aanbrengen van de Flexfolie
Temperatuur: 160° C
Tijd: 15 seconden
Druk: Medium 3 – 5 bar
Verwijder de drager koud
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