
 

Paropy CL 145

Nyomtatás: Tükrözve

Idő: 15-20 másodperc

Hőmérséklet:  190C ( 375 F )

Nyomóerő: Maximum

Eltávolítás: Melegen - 5-7 másodperc után

Mosás: Maximum 40 C 

Milyen alapanyagra?
Fehér vagy világos 
100% pamut
100% polyester
Polieszter/pamut kevertszálas

Pamut és keverszálas sapkák

Szatén

Szükséges kellékek
Számítógép, szines lézernyomtató, 
hőprés.

Nyomtatás & Vágás 

 

A fehér matt oldal nyomtatható.

Nyomási erő

Eltávolítás

Mosás

Tárolás

Használati útmutató 
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A Paropy transzfer papírok kizárólagos magyarországi forgalmazója.
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A CL145 transzfer papírt minden esetben
erős nyomóerővel kell préselni.
Az erős nyomoerő hatására a papír 
megfelelően eltávolítható és moshatósága
is kíváló lesz.

A vasalás után azonnal, folyamatos
mozgással távolítsa el a hordozót.
Óvatosan mindkét irányba nyújtsa 
meg a pólót, ezzel lágyabb hatást 
kapunk.

Eltávolítás előtt várjon
5-7 másodpercet, majd 
folyamatos mozgással 
távolítsa el a hordozót.
Óvatosan nyújtogassa 
meg a pólót mindkét 
irányban a lágyabb hatás 
érdekében.

Helyezze a nyomtatóba
a transzfer papírt. A fehér
matt oldal nyomtatható.

Végezze el a préselést
ezen beállításokkal:
Nyomáserő : maximum
Hőfok: 190 C
Idő: 15-20 másodperc

Végezze el a nyomtatást
a javasolt beállításokkal.

Helyezze rá a transzfer 
papírt az alapanyagra
(nyomattal lefelé).

Préselje elő hőprésben a 
textilt 5-10 másodpercig.
Ennek köszönhetően
eltávozik a nedvesség
az alapanyagból.

Mosás kizárólag 40 celsius fok alatt!
Várjon 24 órát az első mosás előtt.
Ne használjon fehérítőt.
Nem lehet szárazon tisztítani.

A transzferpapírt mindenképp szoba-
hőmérsékleten kell tárolni.
Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
Ne tárolja párás/vizes helyen.

A nyomtatás után érdemes körülvágni 
a felhasználandó területet, hogy minél 
kevesebb hordozó kerüljön át a textilre.

Papír mód:

OKI 5-ös széria: Heavy vagy Ultra Heavy 1OKI 

OKI 6-os széria: HeavyOKI 

OKI 7-es széria: HeavyOKI 

OKI Fehér toneres: HeavyOKI 

A gyártó alap technikai javaslata: Heavy

A különböző nyomtató típusok miatt kérjük végezzen saját tesztet!

Nyomtató meghibásodás esetén cégünk semmilyen felelősséget nem vállal.
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