
Termékleírás

Alkalmazás legfontosabb pontjai
Sport ruházatok és 
kiegészítőkhöz

✓ Félig matt PU felület.
✓ A hidrofób és poliamid textíliák speciális ragasztójával van ellátva, 

ami biztosítja a nehezen mintázható szövetek tökéletes tapadását.
✓ Rendkívül vékony, nagyon kényelmes viseletet biztosít.
✓ OEKO-TEX I. osztályú tanúsítvánnyal, lehetővé teszi az alkalmazást 

még a baba és a gyerek ruházatán is.
✓ Elérhető négy különböző színben.

Olyan flexfóliát keres, amely kifejezetten a poliamid textíliák egyedi kezelésével történő személyre szabására 
szolgál? Az Allmark egy matt felületű PU fólia, amelyet kifejezetten vízhatlan szövetekhez, például nylonok-hoz 

terveztek.

✓ ✓ Lehetővé teszi az újrapozicionálást a termék
megnyomása után, hordozójának köszönhetően.

✓ Nagyon könnyen vágható.
✓ Könnyen applikálható anélkül, hogy nyomokat hagyna a

textilen.

Promóciós tárgyak

Technikai adatlap

ALLMARK™
Vashalható flexfólia kifejezetten nylon felületekhez 

tesreszabva.

Fehér 101 Fekete 103 Aranysárga 
104

Piros106

Használati előnyök

✓ Kifejezetten vízhatlan szövetekhez, például nylonok-hoz
tervezték.

✓ Ajánlott a sportruházatokhoz és kiegészítők számára, valamint
promóciós tárgyakhoz, például sporttáskákhoz,
edződzsekikhez, napernyőkhöz és nylon táskákhoz.



Leírás

Felhasználás

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Felhasználási
felületek

Vágás Applikálási 
adatok

Nylon

Pamut  Poliészter
Akril

Pamut/Poliészter
keverék

45°-os
vágókés

140°C – 20 s

284°F – 20 s

Mosás Vasalás Szárítogép Vegyi
tisztítás

MAX.
40°C/104°F

Kifordítva Használható Nem javasolt

Tisztítás és karbantartás:

✓ Mindíg tartsa be az anyag mosási szabályait.
✓ 24 órán belűl ne mossa ki az elkészített

terméket.
✓ Erős vegyszerek használata TILOS!

Mosási javaslatok:
✓ Tartsa be az előírásokat.
✓ Lehetőleg kifordítva mossa.

✓ Fehérítő használata TILOS.

Nyomáserősség
Hordozó
 eltávolítása

Közepes Hidegen

Összetétel Anyag vasatgság Hordozó Kiszerelés Tanusítvány

PU 50 μm Ragasztó &
átlátszó poliészter

50 cm x 20 m

All references are Class I

 Szavatossági
idő

Tárolás Elhelyezés

1 év Száraz helyen
15°C-30°C/

59°F-86°F

Napfénytől
védett 
helyen

Állítva

Technikai adatlap

1.lépés – Vágás
Set up the cutting of your heat transfer film in mirror

mode and use a standard flex blade of 45°.

2. lépés – Felesleges fólia eltávolítása
Távolítsuk el a felesleges fóliát (Könnyedén
kiszedhető).

3. lépés – Applikálás
Helyezze a mintát a textíliára, és préselje
140 ° C / 284 ° F hőmérsékleten 20 másodpercig,
közepes nyomással.
Szilikon papír használatát javasoljuk a minták és a
textil védelme érdekében az alkalmazás során.

4. lépés – Hordozó eltávolítása
Távolítsuk el hidegen a hordozó fóliát.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy gyártás előtt végezzen 
teszteket.




