
MATERIAŁY ODBLASKOWE



POLI-FLEX® IMAGE to wysokiej jakości folia termotransferowa o modnych wzorach 
i specjalnych wykończeniach powierzchni.

Folia POLI-FLEX® IMAGE przeznaczona jest do takich tekstyliów, jak bawełna, mieszanki 
poliestru z bawełną oraz poliestru z akrylem. POLI-FLEX® IMAGE może być używana 
do tworzenia napisów na koszulkach, odzieży sportowej, rekreacyjnej i markowej, 
torbach sportowych i artykułach promocyjnych.

POLI-FLEX® IMAGE można wycinać za pomocą wszystkich dostępnych na rynku ploterów. 
Zalecamy użyć standardowy nóż o nachyleniu 45°. Po wybraniu wyciętej gra�ki, wzór 
przenosi się na tkaninę za pomocą prasy termicznej.

Podkład poliestrowy z POLI-FLEX® STARFLEX, BRILLIANT, DIMENSION i 4212 GOLD / 4213 
SILVER należy usunąć na zimno.

Podkład poliestrowy wszystkich innych produktów POLI-FLEX® IMAGE powinien zostać 
usunięty na gorąco.

Właściwości
Produkty POLI-FLEX® IMAGE są przeznaczone do prania w temp. do 60° C i nadają się do 
czyszczenia na sucho i suszenia w suszarce, natomiast POLI-FLEX® STARFLEX, 4212 GOLD / 
4213 SILVER i 4290-4295 GLOSSY są odpowiednie tylko do prania w temp. do 40° C.

W przypadku POLI-FLEX® BRILLIANT zalecamy tylko pranie ręczne.

POLI-FLEX® DIMENSION nie nadaje się do czyszczenia na sucho i suszenia w suszarce.

Nylon i tekstylia z impregnacją hydrofobową nie są odpowiednie do termotransferu. 
W takim wypadku zalecamy użycie POLI-FLEX® NYLON.

POLI-FLEX® 4781 REFLEX SILVER nadaje się do transferu na niepowlekany nylon.
W przypadku nylonu pokrytego dowolnym rodzajem powłoki należy sprawdzić 
przyleganie lub zalecamy użycie POLI-FLEX® 4882 REFLEX ECO NYLON.

Gwarancją bezpiecznego i długotrwałego połączenia POLI-FLEX® IMAGE jest 
przestrzeganie określonej temperatury i ciśnienia. Zalecamy wykonać testy 
przed właściwą produkcją. POLI-FLEX® IMAGE to folia termotransferowa ze specjalnymi 
efektami optycznymi, które są wyposażone w samoprzylepny podkład poliestrowy, 
umożliwiający repozycję.

Wymiary
0,5 x 25m
Inne wymiary i kolory specjalne dostępne na zamówienie.

Bawełna

POLI-FLEX® IMAGE

POLI-FLEX®DIMENSION

160°C / 15 s. / 3 bary (średni nacisk)

160°C / 25 s. / 3 bary (średni nacisk)

130°C / 5 s. / 3 bary (średni nacisk)POLI-FLEX®
4921 / 4922 / 4924 / 4931 / 4950

Bawełna/poliester
(mieszanka)

Poliester/akryl
(mieszanka)
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