
DIGITALNI TRANSFERI

FC BLANC 03

NAVODILO ZA UPORABO

Namen:
FC BLANC 03 se uporablja za prenos grafike na tekstilne izdelke. Za prenos je primeren 
temen tekstil iz bombaža in sintetike. 

Kompatibilnost:
FC BLANC 03 je kompatibilen z večino laserskih tiskalnikov in fotokopirnih strojev. 
Vsekakor izdelek uporabljate na lastno odgovornost. Eltron plus, d.o.o. ni odgovoren za 
morebitno škodo na opremi in materialih.

Potrebni materiali:
- FCBLANC 03 preslikač
- FCVELIN silikonski zaščitni papir
- FOPRO90 – (opcija – za boljšo obstojnost slike)
- PREŠA za transfer grafike

Uporaba:
- Prenos grafike na FC BLANC 03:
Vstavite FC BLANC 03 polo v ročni podajalnik. Tiskajte vsako polo posebej. Kopirajte brez 
tako imenovanega »Mirror effekt«. Verjetno bo potrebno za optimalni odtis nastaviti način 
»transparency« ali »thick« (prosojnica oziroma debel papir). Nastavitve se lahko od tiskalnika 
do tiskalnika razlikujejo. Za optimalni izpis je potrebno narediti nekaj preizkusov. 

- Prenos grafike iz FC BLANC 03 na tekstilne izdelke:
1. Pazljivo odstranite folijo iz nosilnega papirja, da je ne poškodujete.
2. Namestite folijo s sliko na tekstil tako, da je slika obrnjena navzgor. Tkanino 

predhodno segrejte, da se izravna in odstrani vlaga.
3. Na sliko položite zaščitni papir FCVELIN. Zaščitni papirji so za večkratno uporabo.
4. Prešajte 10-20 sekund pod največjim možnim pritiskom pri 140°C, odvisno od  vrste 

tekstila in od tiskalnikovega »tonerja«. 
5. Previdno odstranite zaščitni papir vendar šele, ko se ta popolnoma ohladi.
6. Blago perite pri 30°C s sliko obrnjeno navznoter.

Za boljšo obstojnost lahko uporabite še FOPRO90. Glej navodila za ta izdelek.

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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