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Vejledning
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Kan bruges på bomuld/polyester og blandingsvarer.
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Påsætning hos Tekstil-tryk
Tekstil-tryk.dk påsætter trykkene på det tøj, du selv
medbringer til formålet.
Det koster 15,- kr. + moms pr. tryk uanset størrelse.
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Påsætning - gør det selv
Sørg for at stoffet er rent og glat, undgå sømkanter og
lignende.
1. 	Forvarm stoffet ca. 5 sek. på kunststoffer og imprægnerede stoffer som arbejdstøj.
2. 	Trykket skilles fra sin bærefolie, ved at rive dem
forsigtigt fra hinanden. ”Bærefolien” er den helt
tynde film, der sidder på BAGSIDEN af trykket.
Den kan være svær at få lirket fri, men den er der
og SKAL AF inden påstrygning.
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Anvisning varmegrader og tid:
100% bomuld
165°
20 sek
50/50% bomuld/polyester 165°
20 sek
100% polyester
150° 30sek
Bar indstilles til ca. 3 (ved brug af presse)
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3. 	Åbn pressen, og læg tøjet over på et bord og lad det
køle i ca. 5 sek, folien fjernes forsigtigt, fra det ene
hjørne imod det andet.
4. 	Eftervarm derefter trykket med bagepapir ovenpå,
i ca. 5 sekunder.

3. 	Åbn pressen, og læg tøjet over på et bord og lad det
køle i ca. 5 sek, folien fjernes forsigtigt, fra det ene
hjørne imod det andet.
4. 	Eftervarm derefter trykket med bagepapir ovenpå,
i ca. 5 sekunder.

Generelt om holdbarhed
Efter påsætning tåler trykket:
zz Vask op til 60°, med vrangsiden ud.
zz Tørretumbling med vrangsiden ud. (tørretumbling
vil dog forkorte trykkes levetid)
zz Ikke strygning direkte på trykket, let strygning på
vrangsiden.
zz Ikke at tekstilerne ligger sammenkrøllet i våd og
varm tilstand.
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