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Ohjeet vaalealle paidoille CLC, A4 / A3
TRANSFER PAPER FIVESTAR CLC A4, A3 koot

Yksipuoleinen siirtopaperi valeille paidoille.
100% Puuvilla sekä Puuvilla/polyester sekotteet.
Laser koneisiin,
pehmeä käsitellä, pesu max 60º C. Ei valkaisuineita (suositaan käsinpesua)
Huom: Tuote on tarkoitettu kuiva väri koneille,kuten CLC !
Ei esim.suplimaatio väreille,ei mustesuihkulaitteille
-Tulosta kuva kalvolle normaalisti Peilikuvana
-Aseta kalvo tuotteen pinnalle kuvapuoli alaspäin
-Purista prässillä seuraavilla…..

Painamisessa käytä Silicon- / Leivin- paperia siirtopaperin päällä.
Prässäys aika ja lämpö:
1 vaihe.Fleecepaperin kanssa
2 vaihe.Ilman paperia(vain siliconpaperi)

195 ast
195 ast

20 sec
30 sec

195 ast

50 sec

Tai vaihtoehtoisesti
Vain siliconpaperilla

- Poista taustapaperi heti kuumana….

Myöhemmin….Varo silittämistä kuvan päälle,kuva saattaa irrota….

Älä käytä valkaisuaineita pesussa….

On tuotteen Käyttäjän asia testata kuvien sopivuus eri materiaaleihin.
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Yleispaperi värillisille paidoille CLC,
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SIIRTO PAPERI “BLACK TEX” CLC A4 ja A3

Siirtopaperi värillisille paidoille.
100% Puuvilla sekä Puuvilla/polyester sekotteet.
Laser koneisiin (CLC copiers with/without silicon oil),
pehmeä käsitellä, pesu max 40º C.
Huom: Tuote on tarkoitettu kuiva-väri koneille,
Ei esim.suplimaatio väreille
Kuvan valmistus:
-Tulosta kuva kalvon valkoiselle puolelle, oikein päin
-Leikkaa ja rajaa kuva halutulla tavalla reunoja myöten.
-Poista tausta paperi (punaisia viivoja tai textiä)
-Aseta kalvo tuotteen pinnalle kuvapuoli ylöspäin (päällepäin)
-Purista prässillä seuraavilla arvoilla…..
Huom: käytä Silicon/Leivin paperia kuvan päällä, painettaessa
Paineilma-prässillä (pneum.)

195 ast

50-60 sec

Manuaali-prässi (manual)

195 ast

60-70 sec

Laminointi
Tarvittaessa,Tummien paitojen kalvon päälle voi laittaa vaalean kalvon
jälkikäteen. Five-Star kalvo... Lisää Pesunkestoa
-Aseta kalvo kuvan pinnalle valkoinen puoli alaspäin
-Purista prässillä 180 ast 20 sec …..
Myöhemmin….Varo silittämistä kuvan päälle ilman paperia, kuva saattaa irrota….
Kuvapaidoissa..Suositellaan käsinpesua..
Älä käytä valkaisuaineita pesussa….

Huom!
On kalvojen Käyttäjän asia testata sopivuus koneeseen sekä kuvien sopivuus eri
materiaaleihin.
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