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Renkli kumaşlar için transfer kağıdı 

 

 

 

FC BLANC 120μm, 105 g/m² özel bir plastik kaplı 
taşıyıcı kağıt üzerine, 60μm, 70 g/m² ısıda eriyen 
poliüretan ve 20μm polimer kaplamadan oluşur. 

 

Renkli lazer yazıcı veya fotokopi makinesi +                       
(isteğe bağlı) plotter kesim makinesi +                                          
Isı presi 

 

Pamuklu ve diğer doğal veya sentetik renkli kumaşlar 
(örneğin ipek, saten, polyester, likra) Tişört, çanta, 
şapka, iş kıyafeti ve benzeri ürünler için idealdir. 

FC BLANC kaplama özelliği olan ve kesilebilen 
bir transfer kağıdıdır. (beyaz kumaş gerekli 
değildir). Çok yönlü ve elastik yapısı kompleks 
imajların kesimi için idealdir. FC BLANC yazıcı 
dostu bir üründür ve mükemmel kromatik 
sonuçlar verir. 
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Kağıdı yazıcının elle besleme yuvasını yerleştirin ve ayarlardan kalın kağıt 
veya etiket seçin. (200-250 g/m²). Çoklu baskı. Düz ayarda baskı yapın.  

DİKKAT: Baskıdan hemen sonar ısıdan dolayı film yumuşamış ve dolayısıyla taşıyıcıdan 
zor ayıklanıyor olabilir. Bu yüzden minimum 15 saniye beklerseniz film sorunsuz 
ayıklanacaktır. 
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Kesim seçeneği. Kesim yapabilmek için baskı yapılan görseli plotter kesim 
makinenizin yazılımında belirtildiği şekilde hazırlayıp referans noktalarını 
yerleştirmeniz gerekmektedir. Kesim talimatları: normal veya reflektif folyo 
kesimine uygun olan 0,25 mm ofsetli bir bıçak kullanınız, 90 g basınç ve  5-10 
cm/s hız ayarlayınız.                                                                                             
DİKKAT: Sadece filmi kesiniz ve atık parçaları ayıklayınız 
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Kesilmiş görseli kağıttan ayırınız ve filmi baskılı yüzeyi üstte kalacak şekilde 
kumaşa yerleştiriniz. Eğer görseliniz birkaç parçadan oluşuyorsa parçaları 
uygun bir ısıya dayanıklı taşıyıcı yardımıyla alınız. (A.T.900) Görselin üstüne 
ısıya dayanıklı silikonlu kağıt yerleştiriniz (AU CFC VELIN) Taşıyıcı film 
kullanıyorsanız silikonlu kağıda gerek yoktur. 

 

4 

 

Isıya dayanıklı kağıt ile: 
145°C’de 15-20 saniye ve basınç ayarı 4-5 bar (orta-yüksek) olacak şekilde 
presleyiniz 
Taşıyıcı film ile: 
İki kat koruyucu polyester kumaş yerleştiriniz (MA STUOI 04) 
150°C’de 20-22 saniye ve basınç ayarı 4-5 bar (orta-yüksek) olacak şekilde 
presleyiniz. Sonradan tekrar ısıya dayanıklı kağıt ile presleyiniz (bakınız 6. 
aşama) 
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Soğuduktan sonra taşıyıcı filmi veya silikonlu kağıdı kaldırınız.  
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Taşıyıcı film kullanılmış ise: 
Daha iyi yıkama direnci için taşıyıcıyı kaldırdıktan sonra 15 saniye daha 
silikonlu kağıt ile presleyin (AU CFC VELIN). Soğuduktan sonra kağıdı 
kaldırın. 

 

 

Baskılı kumaş 30°C’de yıkanabilir. İç-dış yapıp 
ütüleyiniz. Yıkamaya karşı dayanıklılığı FO PRO90 
koruyucu filmle artırabilirsiniz. Iş kıyafetlerinde kullanıma 
uygundur. Daha fazla bilgi için satıcınızla irtibata 
geçiniz. 

Serin ve kuru ortamda saklayınız. 

Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. 

Doğru bir şekilde depolanmış ürünün raf ömrü 2 senedir. 
 

 

Bu uygulama talimatı yol gösterme amaçlı olup kendi laboratuarlarımızda kendi ekipmanlarımızla yaptığımız testler sonucu ortaya 
çıkmıştır. Lütfen kendi ekipmanınızla kendi testinizi yapınız. Üretici sorunlu ürünleri değiştirmekle yükümlüdür fakat kullanıcı hatalarından 
sorumlu değildir. 

      * 100/A4 paketler de mevcuttur 

 

 

 

 


