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MATERIÁLY PRE DIGITÁLNU VEĽKOFORMÁTOVÚ TLAČ
NAŽEHĽOVACIE FÓLIE
Poli-Flex JET - pre tlač na veľkoformátových tlačiarňach
označenie

hrúbka

šírka

návin

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

4036 biely TURBO
4015 biely
4625 transp.mat
4626 transp.lesk
4030 soft mat

0,10mm
0,10mm
0,075mm
0,075mm
0,08mm

50cm
50cm
50cm
50cm
50cm

25m
25m
25m
25m
25m

7,65 €
7,85 €
7,04 €
7,04 €
7,04 €

10-24m

1-9m

7,85 €
8,23 €
7,42 €
7,42 €
7,42 €

8,23 €
8,46 €
7,65 €
7,65 €
7,65 €

PoliFlexJet - popis spracovania nažehľovacích fólií
Materiály rady PoltiFlexJet sú určené pre potlač digitálnymi technológiami a následné nažehlenie
na textil. Fólie sa prenášajú pomocou tepelného lisu, za použitia stredného prítlaku a teplotami
v rozmedzí 160-175˚C po dobu 10-17sec. (poli-flex 4015, 4025, 4026, 4030) .
Sú vhodné pre použitie na materiály bavlna a polyesteru .
Nehodia sa pre aplikácie na impregnované materiály. Výborne sa spracovávajú na rezacom plotri.
Na vyrezávanie doporučujeme použiť štandardný nôž s uhlom 45˚.
PoliFlexJet 4036 TURBO biely je určený pre svetlé aj tmavé textílie
Použiteľnosť

flex 4036 je použiteľný pre tlač eco-solvent, solvent, latex

Aplikácia

Tlač priamo na vrchnú stranu. Behom nažehľovania musí byť potlačená strana ochránená silikónovým
papierom. Prať pri teplote 60˚C najskôr po 24 hodinách po aplikácií.
Prenos na textil 4036 TURBO pri 130°C, čas aplikácie 5 sec.,
pri 150°C, čas aplikácie 4 sec. pri 160°C, čas aplikácie 3 sec.

PoliFlexJet 4015 biely

je určený pre svetlé aj tmavé textílie

Použiteľnosť

mild solvent, eco-solvent

Aplikácia

Tlač priamo na vrchnú stranu. Behom nažehľovania musí byť potlačená strana ochránená silikónovým
papierom. Prať pri teplote 60˚C najskôr po 24 hodinách po aplikácií.

PoliFlexJet 4625 transp.mat.

je určený pre svetlé textílie

Použiteľnosť

mild solvent, eco-solvent

Aplikácia

Tlač zrkadlovo zo strany lepidla

PoliFlexJet 4626 transp.lesk

je určený pre svetlé textílie

Použiteľnosť

mild solvent, eco-solvent
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Poli-Flex pre sublimáciu
označenie

šírka

návin

cena za bm pri odbere
1 rolky a viac

Poli-Flex 4675 biely
Poli-Flok 5901 biely

50cm
50cm

25m
25m

8,73 €
10,31 €

10-24m

1-9m

9,42 €
11,04 €

10,19 €
11,85 €

určený pre svetlé a tmavé textílie
sublimácia
prenos vytlačeného motívu 190˚C, 40-50 sekúnd
prrenos na textil 170-175˚C, 15-20sekúnd

Poli-Flex 4675 biely

Použiteľnosť
aplikácia

PoliFlock 5901
Použiteľnosť
aplikácia

určený pre svetlé a tmavé textílie
sublimácia
prenos vytlačeného motívu 190˚C, 40-50 sekúnd
prenos na textil 175˚C, 17 sekúnd
minimálna doba medzi tlačou a aplikáciou je 4 hodiny
prať pri teplotách do 40˚C najskôr 24 hodín po aplikácií

ThermoTape - pomocná páska pre fixáciu motívu na textil
označenie

ThermoTape

šírka

12mm

návin

cena za kus

66m

info telef.

PoliTack 853; 854 - prenosná fólia pre tlačové nažehľovacie materiály
označenie

ThermoTape 853
ThermoTape 854

šírka

50cm
50cm

návin

cena za kus

10m
10m

30,69 €
30,69 €

►prenosná PET fólia pre tlačové nažehľovacie materiály
►hrúbka prenosnej fólie 12µm
►Thermo Tape 853 - prenosná fólia s nízkou lepivosťou
►Thermo Tape 854 - prenosná fólia so strednou lepivosťou
►informujte sa o dostupnosti materiálu
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