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Forever Ink Jet
Világos textíliára / egérpadra vasalható fólia
Használati

utasítás

Fontos tudnivaló
A Forever Ink Jet speciálisan kifejlesztett fólia, amelyre tintasugaras nyomtatóval
vihető fel az ábra. Ez a papír soha nem használható olyan printerrel, amelyben a
tintát fűtőelemek segítségével szárítják meg. Megrendelés előtt mindig próbálja ki a
papírt az Ön nyomtatójával!

Nyomtatás
•

Nyomtatás elõtt lapozza át a Forever Ink Jet papírt, hogy levegő kerüljön a lapok közé,
és ne ragadhassanak össze.
• Nyomtassa ki az ábra tükörképét a transzfer papír gyári nyomtatás nélküli oldalára.

Elõkészítés
•
•

A Forever Ink Jet fényképek nyomásához kiváló. A nem négyszögletes ábrát vágjuk
körbe.
A textiliát / pólót, vagy egérpadot / néhány másodpercre tegye a présbe, hogy a
nedvességet eltávolítsa belőle. Ez elősegíti a jobb tapadást.

Préselés, vagy kézi vasalás
•
•
•
•
•

Helyezzük a pólót a présbe gyűrődésmentesen, tegyük rá a fóliát képpel lefelé, és
helyezzünk rá egy ív vetexet. Az egérpadnál nem kell vetex.
Zárjuk le a prést 180 oC-on 10 másodpercre /egérpadnál 3 másodpercre közepes
nyomáson.
A prés felnyitása után húzzuk le a Forever Ink Jet papírt:
• Matt nyomathoz azonnal melegen.
• Fényes nyomathoz kihülés után húzzuk le a papírt.
Húzogassuk meg a pólót keresztirányban, hogy fellazítsuk az ábrát.
Kézi vasaláshoz állítsa a vasalót a legmagasabb pamut hőfokra, nem gőzölésre. A
textiliát melegítse elő a nedvesség kiűzésére. A nyomatot 30 – 40 másodpercig
vasalja fel a textilre a vasaló állandó körkörös mozgatása mellett. Ügyeljen rá, hogy
mindenütt egyenletesen vasalja az ábrát!

Mosás
•
•
•

A Forever Ink Jet nyomatok először merevnek tűnnek, ez az első mosás után
megszűnik, és lágy lesz.
Színével befelé mossuk a pólót 30 0C-on.
Ne tegyük szárítógépbe, a visszáján vasaljuk, vagy sütőpapíron keresztül.

