


POLI-FLEX® PREMIUM, BLOCKOUT SOFT & STRETCH to sprawdzone ekologicznie 
termotransferowe folie o matowej, pozbawionej re�eksów powierzchni.

POLI-FLEX® nadaje się do transferu na tkaniny, takie jak bawełna, mieszanki poliestru 
/ bawełny i poliestru / akrylu. POLI-FLEX® może być stosowany do wgrzewania 
na koszulkach, odzieży sportowej i rekreacyjnej, torbach sportowych i artykułach 
promocyjnych.

POLI-FLEX® PREMIUM jest pokryty samoprzylepnym podkładem poliestrowym 
i może być wycinany za pomocą wszystkich dostępnych na rynku ploterów. 
Zalecamy stosowanie standardowego noża o nachyleniu 45°. Po wybraniu wyciętej 
gra�ki wzór przenosi się za pomocą prasy termicznej. Podkład poliestrowy należy 
usunąć na gorąco. W przypadku kolorów neonowych (403, 440–443) podkład należy 
usunąć letni.

POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT posiada wewnętrzną warstwę blokującą migrację koloru 
oraz samoprzylepny podkład. Dostępny w kolorach: 4501 biały, 4508 czerwony, 4510 
żółty, 4515 pomarańczowy, 4520 złoty metalik, 4530 srebrny metalik i 4503 / 
4540-4543 neon. POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT jest również dostępny z nieprzylepnym 
podkładem w kolorze białym 45011. Standardowe kolory oznaczone gwiazdką * 
na pierwszej stronie mają doskonałą odporność na sublimację dzięki zastosowanemu 
pigmentowi, mimo że nie mają dodatkowej powłoki blokującej. Ze względu 
na różnorodne właściwości materiału i zastosowania zalecamy stosowanie testów 
przed każdym zastosowaniem tych kolorów.

POLI-FLEX® STRETCH to wysoko rozciągliwa folia termotransferowa dostępna 
w kolorach: 401S biały, 402S czarny, 404S zielony, 406S niebieski, 408S czerwony 
i 410S żółty.

Właściwości
POLI-FLEX® PREMIUM / POLI-FLEX® STRETCH nadają się do prania w temp. 60° C 
oraz do suszenia w suszarce i czyszczenia na sucho. POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT 
można prać w temp. Do 40 ° C i nadaje się do czyszczenia na sucho.

Nylon i tekstylia z impregnacją hydrofobową nie nadają się do termotransferu. 
W takim przypadku zalecamy użycie POLI-FLEX® NYLON. Gwarancja bezpiecznego 
i długotrwałego połączenia POLI-FLEX® udzielana jest tylko w przypadku 
przestrzegania określonych warunków temperatury i ciśnienia. 
Zalecamy testy przed właściwą produkcją.

Miękka, elastyczna folia termotransferowa jest przyjemna w dotyku i wpływa 
na komfort noszenia. POLI-FLEX® wyróżnia się doskonałym kryciem. Surowce 
są obojętne ekologicznie, nie zawierają PCW, plasty�katorów ani metali ciężkich 
(zgodne z CPSIA). POLI-FLEX® z poliestrowym podkładem umożliwia łatwą 
repozycję wyciętych motywów.

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