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Druk,- en wasvoorschriften
Standaard leveren wij onze producten met een gebruiksaanwijzing en een extra transfer voor
testdoeleinden. Worden de transfers op nylon gedrukt? Dan gelden afwijkende instructies.
Neem bij twijfel, altijd vóór productie contact met ons op!
IBS aanvaard in geen geval aansprakelijkheid voor de kosten van foutief bedrukt textiel!
Type

Uitstraling

Ondergrond
materiaal

Ondergrond
kleur

Druk
instructies

Was instructies

EcoTrans

Haarscherpe,
kleurkrachtige
print met een
matte uitstraling.
Blijft na het
drukken op de stof
liggen en is zeer
flexibel. Voelt na
het drukken soepel
en zacht aan.

- Katoen (CO)
- Polyester (PES)
- Blend (CO/PES)
- Grove Nylon*

- Licht, donker en
gekleurd
- Anti-bleed
Backer beschikbaar voor extra
dekking

- 140-145°C
- 12 seconden
- 3-4 bar
- HOTPEEL

- Max. 60°C
- Binnenzijde
textiel strijkbaar
- Niet in de droger

Industry

Haarscherpe,
kleurkrachtige
print met een
subtiel, glanzende
uitstraling. Blijft na
het drukken super
strak op de stof
liggen. Voelt na het
drukken egaal glad
aan.

- Katoen (CO)
- Hittebestendige
weefsels

- Licht, donker en
gekleurd

- 175°C
- 12 seconden
- 3-4 bar
- COLDPEEL

- Max. 90°C
- Binnenzijde
textiel strijkbaar
- Niet in de droger

Silicone

Scherpe,
kleurvaste print
met een
glanzende
uitstraling. Blijft na
het drukken op de
stof liggen en is
super flexibel.
Voelt na het
drukken elastisch
en glad aan.

- Katoen (CO)
- Polyester (PES)
- Blend (CO/PES)
- Grove Nylon*
- Softshell

- Licht, donker en
gekleurd
- Geen backer
nodig!

- 150°C
- 12 seconden
- 3-4 bar
- WARMPEEL
- Nadrukken met
drager!

- Max. 60°C
- Niet strijkbaar
- Niet in de droger

Gesneden uit
hoogwaardig film
materiaal. Voelt na
het drukken soepel
en glad aan.

- Katoen (CO)
- Polyester (PES)
- Blend (CO/PES)
- Nylon* (PA)

VideoFlex

Waterafstotende
textiel:
- 140-145°C
- 12 seconden
- minimale druk
- COLDPEEL
- evt. nadrukken
met drager

Waterafstotende
textiel:
- 150°C
- 12 seconden
- minimale druk
- COLDPEEL
- evt. nadrukken
met drager

*afwijkende instructies

- Licht, donker en
gekleurd

- 160°C
- 12 seconden
- COLDPEEL
- Drukken met
teflon tussen
transfer en de
drukplaat

- Max. 40°C
- Niet strijkbaar
- Niet in de droger

Op alle leveringen en transacties zijn onze gedeponeerde Algemene Voorwaarden van toepassing, een exemplaar en verdere info kunt u vinden op de website.
Zet- en drukfouten onder voorbehoud © IBS 2021

