
EcoJet Flex LX Plus

Productomschrijving
Witte matte polyurethaanmedia voor gebruik met eco- en echte solvent- of latexinkten voor 
toepassingen met warmteoverdracht.

Dikte:    50 micron (VS: 2 mil).
Drager: helder polyester.
Norm:   Oeko-Tex, Standaard 100, Klasse I.

Geschikt voor
Katoen, polyester, acryl en soortgelijke vezels.

Toepassing advies

2) Warmte drukken
   - Pel het overtollige materiaal.
   - Gebruik een applicatietape EO890 (met een gemiddelde kleefkracht) om de afbeelding over te 

  - Verwijder de flex van de printer en wacht tot het volledig drogen van de inkt bij kamertemperatuur, 
    minimaal 4 uur.

1) Afdrukken en snijden
   - Maak de afbeelding positief op volgens de instructies van de printerproducent:
     Zorg voor het afdrukken (45 ° C - VS: 110 ° F) en droogtemperaturen (50 ° C - VS: 120 ° F).
     Gebruik het juiste afdrukprofiel (selecteer bijvoorbeeld met Roland Colorip of Versawork en 
     vervolgens
     profiel GENERIC VINYL 1, en we raden aan om de optie MAX IMPACT te selecteren).

  - Plaats en verwarm het beeld op het kledingstuk beschermd door een siliconenpapier bij 160 ° C 

Onderhoud

  - Verwijder de applicatietape wanneer deze heet is.

Stomerij: niet strijken:

Opslag van de rol: verticaal, een jaar in een droge ruimte, 15-25 ° C (VS: 60-80 ° F), beschermd tegen 
zonlicht.

    20 seconden - gemiddelde druk.

achterkant

Bewaar de rol altijd in een plastic zak die tegen stof is beschermd.

Die aanbevelingen zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen.

Wassen: 60 ° C (VS: 140 ° F) max. binnenstebuiten - zonder bleekmiddel of agressieve wasproducten.
Drogen in de droger: ja

Voorzichtigheid

Respecteer altijd de instructies op kledingstukken. Wacht na het persen 24 uur voor de eerste 
wasbeurt.

Afdrukbare media zijn erg gevoelig: behandel ze altijd voorzichtig, met schone handen en bij voorkeur 
met handschoenen.

Het is belangrijk om altijd officiële inkten van de printerfabrikant te gebruiken.

We raden altijd aan proeven te doen voordat u begint met standaardproductie.

     brengen.


