Világos pólóra vasalható fólia (tintasugaras nyomtatóhoz)
Szabadon megtervezheti és elkészítheti saját pólóját az Avery Zweckform transzferfólia
felhasználásával, számítógépe és tintasugaras nyomtatója segítségével. Alkalmas pamut
textíliákhoz, fehér és világos pasztellszínekhez.
Minden forgalomban lévő tintasugaras nyomtatóhoz felhasználható az Avery Zweckform MD1001
fólia.
FONTOS INFORMÁCIÓ: A NÉGYZETHÁLÓS ÍVEK A SÖTÉT PÓLÓHOZ, A PÓLÓ PIKTOGRAMMAL JELÖLT
ÍVEK PEDIG A VILÁGOS PÓLÓHOZ HASZNÁLHATÓAK!
Nyomtatás:
•
•
•
•
•

A transzferfóliát helyezze a nyomtatóba.
A kiválasztott minta tükörképét nyomtassa a fólia fehér oldalára a megfelelő opció
kiválasztásával (Fájl - Nyomtatás - Tulajdonságok - Jellemzők - Kép tükrözése).
Állítsa be a nyomtatót "normál papír" és 360 - 1440 dpi felbontásra.
Nyomtatás után a tintát hagyja megszáradni.
Vágja körül a képet, lehetőleg 3 mm -es peremmel

Felvasalás:
•
•
•
•
•
•

Használjon egy kemény, sima, stabil alátétet (pl.: asztal). A védelem érdekében tegyen az
alátétre egy kartont, vagy egy párnahuzatot.
Fektesse a pólót gyűrődésmentesen az előkészített alátétre és helyezze el rajta a nyomtatott
fóliát (képpel lefelé) a kívánt helyre.
Legmagasabb fokozaton (180 Co), erős nyomással, gőz nélkül vasalja a teljes képet, először
balról jobbra haladva, majd fentről lefelé kb. 20-20 mp -ig.
A vasalás időtartama: Teljes oldal esetén 3 perc, féloldalnyi méret esetén 90 mp., negyed
oldal esetén 45 mp.
Figyeljen a sarkokra és a peremekre is!
Rövid ideig hagyja kihűlni (kb. 2 perc), majd a hordozót óvatosan, lassan távolítsa el. Kész is
van a saját maga által elkészített póló.

Ha új pólót használ, felvasalás előtt legalább egyszer mossa ki a jobb minőség elérése érdekében.
Mosás:
•
•
•
•

Először 24 óra elteltével elkülönítve moshatja, kifordítva max. 40 Co -on.
Csak levegőn száríthatja (ne tegye szárítógépbe).
Vegyileg nem tisztítható.
A kép közvetlen nem vasalható ezért a továbbiakban kifordítva vasalja a pólót!

Egyéb tudnivalók:
A nyomtatást és a felvasalást egy napon belül végezze.

www.averybolt.hu

Sötét pólóra vasalható fólia (tintasugaras nyomtatóhoz)
Szabadon megtervezheti és elkészítheti saját pólóját az Avery Zweckform transzferfólia
felhasználásával, számítógépe és tintasugaras nyomtatója segítségével. Alkalmas pamut
textíliákhoz és kevert szövetekhez (40% polyester).
Minden forgalomban lévő tintasugaras nyomtatóhoz felhasználható az Avery Zweckform MD1003
fólia.
FONTOS INFORMÁCIÓ: A NÉGYZETHÁLÓS ÍVEK A SÖTÉT PÓLÓHOZ, A PÓLÓ PIKTOGRAMMAL JELÖLT
ÍVEK PEDIG A VILÁGOS PÓLÓHOZ HASZNÁLHATÓAK!
Nyomtatás:
•
•
•
•
•
•

A transzferfóliát helyezze a nyomtatóba.
A kívánt képpel végezzen egy tesztnyomtatást normál papírra, a színek helyessége a kép
méretének és elhelyezésének ellenőrzése céljából
A kiválasztott képet nyomtassa a fólia fehér oldalára. Fontos, hogy a képet ne tükrözze.
Állítsa be a nyomtatót "normál papír" és 1440 dpi felbontásra.
Nyomtatás után a tintát hagyja megszáradni.
Vágja körül a képet, a fölösleges részeket távolítsa el.

Felvasalás:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Használjon egy kemény, sima, stabil alátétet (pl.: asztal). A védelem érdekében tegyen az
alátétre egy kartont, vagy egy párnahuzatot.
Fektesse a pólót gyűrődésmentesen az előkészített alátétre.
A hordozót lassan, óvatosan húzza le. Figyeljen, mert a lehúzott réteg nagyon sérülékeny!
Helyezze a nyomtatott fóliát (képpel felfelé) a textilre a kívánt helyre.
Tegyen a fóliára egy (mellékelt) szilikon papírt.
Legmagasabb fokozaton (180 Co), erős nyomással, gőz nélkül vasalja a teljes képet,
elkerülve a fólia elmozdulását.
A vasalás folyamatos mozgatással, legalább 60 másodpercig végezze, figyeljen a szélekre és
a peremekre is.
Hagyja teljesen kihűlni. Ha a fólia nem tapadt rendesen a felülethez, a vasalást szükség
szerint megismételheti.
Kész is van a saját maga által elkészített póló.

Ha új pólót használ, felvasalás előtt legalább egyszer mossa ki a jobb minőség elérése érdekében.
Mosás:
•
•
•
•

Először 24 óra elteltével elkülönítve moshatja, kifordítva max. 40 Co -on.
Csak levegőn száríthatja (ne tegye szárítógépbe).
Vegyileg nem tisztítható.
A tartósság érdekében minden mosás után szilikon papír felhasználásával megvasalhatja a
képet. A kép közvetlen nem vasalható!

Egyéb tudnivalók:
•
•

A nyomtatást és a felvasalást egy napon belül végezze.
A transzferfóliát a csomagolásban tárolja.

www.averybolt.hu

