


TUBITHERM® to wysokiej jakości aksamitny w dotyku rayon �ock (kolory standardowe) 
oraz �ock na bazie poliamidu (kolory neonowe) o żywych kolorach. TUBITHERM jest 
oparty na ekologicznie nieszkodliwym surowcu i nie zawiera PCW ani plasty�katora 
(zgodny z CPSIA).

TUBITHERM® można używać do tworzenia napisów na ubraniach takich jak mundury, 
odzież robocza, sportowa i rekreacyjna, jak również do projektowania tkanin oraz dla 
celów reklamowych. TUBITHERM® można wycinać za pomocą wszystkich dostępnych 
na rynku ploterów. Zalecamy stosowanie �okowego noża o nachyleniu 60°. 
Po wybraniu elementów gra�ki, wzór jest przenoszony za pomocą prasy termicznej. 
Podkład poliestrowy należy usunąć na gorąco.

Właściwości
TUBITHERM® dobrze przylega do bawełny, mieszanek bawełny / poliestru, tkanin 
naturalnych i syntetycznych. Nylon i tekstylia z impregnacją hydrofobową nie nadają się 
do termotransferu. TUBITHERM® ma doskonałe właściwości do wycinania i wybierania 
w wysokiej rozdzielczości i nawet przy szybkim wybieraniu nie powoduje rozdarcia 
materiału. Standardowe kolory nadają się do prania w temp. do 60°C, podczas gdy 
neonowe kolory można prać w temp. do 40°C. Zalecamy użycie łagodnych detergentów 
dedykowanych do koloru. TUBITHERM® nadaje się do czyszczenia na sucho. Po praniu 
powierzchnia nie przyciąga przylegających włókien / puchu. Zalecamy pranie na lewej 
stronie. Gwarancja bezpiecznego i długotrwałego transferu TUBITHERM® udzielana jest 
tylko w przypadku przestrzegania określonych warunków temperatury i ciśnienia. 
Zalecamy testy przed właściwą produkcją.

SUBLI-FOCK 5901/5902 A4 Flok poliestrowy A4 zgrzewalny (biały, 640 mikronów) pokryty 
silikonowym papierem o dobrej płaskości. Opracowany specjalnie do druku sublimacyjnego. 
Nadaje się również do sitodruku, a także do drukowania bezpośredniego za pomocą 
atramentów UV. Dzięki gęstości włókien uzyskuje się fotorealistyczną rozdzielczość druku 
z półmatowym wykończeniem. Zadrukowany �ock ma doskonałą trwałość podczas prania 
i jest odporny na żółknięcie. Niedawno wprowadzono 5902 A4, który w zasadzie jest tym 
samym produktem, ale wyposażony w podkład PET, odpowiedni do bezpośredniego 
drukowania na drukarkach biurkowych A4.

SOLVENT-FLOCK 5905 to �ock wiskozowy (biały, 560 µm) przeznaczony do bezpośredniego 
druku atramentami solwentowymi i ekosolwentowymi. Dzięki specjalnej impregnacji 
włókien możliwe jest osiągnięcie fotorealistycznej jakości obrazów i nasyconych kolorów. 
SOLVENT-FLOCK 5905 ma doskonałe właściwości cięcia i dobrze sprawdza się w praniu.

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