Papier Transferowy TCC1000
Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania!
Ważne: Papier Transferowy przeznaczony jest tylko do kolorowych drukarek
laserowych i kopiarek
Nie nadaje się dla drukarek atramentowych!!!
Za pomocą tego papieru można zaprojektować indywidualną odzież i w prosty sposób
przenieś swój ulubiony, projekt, logo lub fotografię na koszulkach, płótnie i innych
włókienniczych białych lub jasnych, naturalnych tkaninach.
Po przeczytaniu tej instrukcji krok po kroku osiągniesz optymalny efekt.
Magazynowanie wyrobów po wyciągnięciu z opakowania:
•
•
•
•

unikać odcisków palców na stronie powlekanej przed i po druku
zwinięte lub pofałdowane arkusze nie powinny być stosowane
nie rysuj powierzchni zadruku,
należy unikać wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności, które mogą mieć wpływ
na czas schnięcia oraz jakość wydruku, a w rezultacie na transfer wzoru i efekt
końcowy.
Ogólna procedura drukowania

• Załaduj papier do drukarki dp podajnika dla pojedynczych arkuszy, matowa strona
jest powlekana, na stronie nie do zadruku widoczny jest niebieski tekst. W celu
zadruku z odpowiedniej strony proszę również zapoznać się z instrukcją producenta
drukarki w zakresie wkładania papieru i ustawień jakości wydruku. Część urządzeń
zadrukowuje podawany papier z wierzchu część od spodu!
• Papier przechowuj w oryginalnym opakowaniu, przechowuj go w chłodnym i suchym
miejscu. Nie przechowywać drukowanych już obrazów lub otwartego opakowania w
bezpośredniej bliskości o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności i (lub)
wystawionego na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Należy pamiętać, że
kolory na wydruku mogą się zmienić, jeśli zalecenia przechowywania nie są
zachowane.
Drukowanie i TRANSFER
• wydrukuj sugerowaną stronę papieru transferowego, wkładając je od podajnika
ręcznego z użyciem opcji lustrzanego odbicia W razie potrzeby ustawić drukarkę na
gruby papier oraz najwyższą jakość
• umieść wydrukowaną kartkę na odzieży, wydrukiem do materiału, ułóż odpowiednio
wzór
• użyj prasy lub żelazka w temperaturze 185 °C przez 15 ‐ 20 sekund.
• w przypadku żelazka prasuj z dość mocnym dociskiem równomiernie nagrzewając
całą powierzchnię , a szczególnie zwracając uwagę na brzegi.
• zdejmij wierzchni papier po 10 sekundach. Nie czekaj, aż ostygnie.
• wprasuj ponownie przez kolejne 10 sekund przykrywając wzór papierem odpornym
na temperaturę (np. papier do pieczenia) papier również do nabycia u Państwa
dystrybutora. W ten sposób można uzyskać lepszą odporność podczas prania i
zachować żywe kolory.
• wszystkie ubrania można prać w pralce w temperaturze do 40 ° C bez silnych
detergentów. Prać i prasować ubrania na lewej stronie.
Życzymy zadowolenia z wykonanych prac

