
 
 

Printbare flex voor donker textiel 
Let op: niet met strijken overdraagbaar 

PRINTINSTELLINGEN: 

Papiermodus: Transparantfolie 

Beeldmodus: Gespiegeld 

Papierinvoer: Manueel 

 

TRANSFERVERWERKING: 

 Print uw motief in spiegelbeeld op de matte zijde van de A-folie 

 Leg de A-folie direct op de onderste plaat van uw transferpers (de geprinte zijde naar boven) 

 Plaats het B-papier (de gecoate kant naar beneden) erop. Het B-papier is beduidend kleiner 

dan de A-folie om vervuiling van het werkoppervlakte te komen. 

 Bescherm uw bovenste hitteplaat door er een normaal vel papier op te leggen 

 Pers bij 130-150 graden voor 90-120 seconden met middel druk (3,5 bar) 

BELANGRIJK: Verschillende fabrikanten van laserprinters gebruiken verschillende toners.  Om de 

optimale temperaturen en tijd uit te vinden, adviseren wij een paar keer een proefafdruk te 

maken. 

 Trekt u het B-papier van de A-folie af zonder deze van de plaat af te halen. Let erop dat u dit 

in een langzaam en vloeiende beweging doet. 

 Knip de randen van uw transfer af om de aan de zijkanten uitgekomen coating te 

verwijderen. 

 Leg het textiel op het werkvlak van de transferpers 

 Pers het textiel 3-4 seconden voor 

 Plak het Laser Cut Dark transfer met Thermo-fixeerband op het textiel 

 Pers met de volgende parameters 

Materiaal Perstemperatuur Tijd Druk 

Katoen 140 – 150 graden 30 seconden Hoog / 5 bar 

Polyester 130 – 140 graden 30 seconden Hoog / 5 bar 

Polypropyleen 105 graden 30 seconden Hoog / 5 bar  

Geweven 140 – 150 graden 30 seconden Hoog / 5 bar 

 Verwijder de folie pas als het volledig is afgekoeld. 

 Om de wasbeurt te overleven en voor een mat resultaat is het belangrijk dat u voor 30 

seconden met een temperatuur van 180-200 graden na te persen in combinatie met een 

afdekpapier. 

Wasvoorschrift: 

Binnenstebuiten wassen op een temperatuur van maximaal 40 graden, niet in de droger stoppen! 

Binnenstebuiten strijken 

TIPS & TRUCS 

 De tonerinhoud mag niet onder de 50% zijn. Bij te lichte kleuren kan de overdraging op het 

textiel problematisch zijn. 

 Leg het textielstuk volledig plat op het werkoppervlak, zorg ervoor dat er geen knopen of 

naden voor oneffenheden kunnen zorgen. Als dit niet mogelijk is vouw het textiel stuk om 

het werkoppervlak heen. 


