DIGITALNI TRANSFERI
FO PRO90 03
NAVODILO ZA UPORABO
Namen:
FO PRO90 03 zaščiti in izboljša obstojnost grafike, ki jo mislimo natisniti na tekstilne izdelke
s pomočjo FC BLANC 03. Proizvod služi za boljši obstoj slike v pralnem stroju do 90°C.
Uporabljajte ga skupaj z FC BLANC 03, nikakor pa ne samega!
Kompatibilnost:
FO PRO90 03 je kompatibilen samo z FCBLANC. Vsekakor izdelek uporabljate na lastno
odgovornost. Eltron plus, d.o.o. ni odgovoren za morebitno škodo na opremi in materialih!
Potrebni materiali:
- FOPRO90 (papir za boljšo obstojnost grafike)
- FCBLANC 03 (preslikač)
- FCVELIN (silikonski zaščitni papir)
- PREŠA (transfer grafike)
Uporaba:
- Pravilna uporaba PRO90 za maksimalno zaščito natisnjene grafike:
1. Odprete prešo, nato na spodnjo (gumijasto) ploščo namestite zaščitni papir, sledi že
poslikan FC BLANC 03(preslikač) in nanj nastavimo naš FOPRO90 tako, da je slika
obrnjena proti mat strani. Zaščitite z zaščitnim papirjem in z plastjo iz poliestra MA
STUOI 04. Vse skupaj stisnite za približno 10 sekund.
2. Pazljivo odstranite zadnjo stran z PRO90 (OPOZORILO: šele ko je ta ohlajena!)
3. Izbrano natisnjeno sliko na FC BLANC 03 izrežite s škarjami ali z rezalnikom, ter
pazljivo odstranite zadnjo stran transfer papirja.
4. Ustavite tkanino v prešo, nato pa že zaščiteno sliko. Pokrijte še z dvema slojema
zaščitnega papirja in prešajte 10-20 sekund pri 140-150°C. Čas ter temperatura
prešanja pa sta odvisna od tipa tiskalnika in preše katero uporabljate.
5. Previdno odstranite zaščitni papir vendar šele, ko se popolnoma ohladi.
6. Blago perite pri maksimalno 90°C s sliko obrnjeno navznoter.
Opomba:
FO PRO90 uporabljajte izključno samo z FC BLANC 03. Nikoli ne uporabljajte samega v
kopirnih strojih oziroma tiskalnikih! Ne uporabljajte ga z nobenim drugim transfernim
papirjem. Možno je zaščititi grafiko natisnjeno z FCWHITE, vendar je učinkovitost manjša!
Najvišja pralna temperatura je 60°C. Vedno se posvetujte s prodajalcem.
Hramba papirja:
Papir hranite na suhem prostoru pri sobni temperaturi. Papir naj bo v škatli in pvc vrečki s
efektivno stranjo obrnjeno navzdol.
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