
 

 

Návod na použitie fólie na potlač tmavých textílii 

FOREVER DARK - LOW TEMP– NO-CUT 

( 2 – listový systém ) 
 

Nastavenie farebnej laserovej tlačiarne: 

 
Paper & Print Settining: Film                                                   Tray 1:Best Colors: Label 1 MP-Tray 

White Toner Darkness ( Calibration ) : 0 

Image mode: Zrkadlové otočenie  

Typ podavača: ručné vkladanie 

 

Nastavenie tepelného lisu: 
Nastavte teplotu na 150oC a nechajte lis zohriať. Aj spodná doska musí byť zahriata. 

Nastavte tlak na stredný až vyšší. 

 

Tepelný prenos 
1. Vytlačte obraz zrkadlovo otočený na A-film ( na matnú stranu )  

2. Na pracovnú plochu lisu položte list väčšieho bežného papiera  

3. Na bežný papier položte B-papier potiahnutou stranou hore a naň položte A-film potlačenou stranou 

dolu a mezdi papiere A a B do rohu vložte oddelovací papier viď. obrázok. 

4. Lisujte dohromady pri teplote 150 oC na 120 sekúnd A4 so stredným tlakom. 

5. Pretočte spojené papiere, aby papier B bol hore a pošúchajte vrchný papier s bavlnenou handrou 

alebo tričkom. 

6. Strhnite B- papier z A-papieru a neponáhľajte sa. Plynule a pomaly oddeľujte vrstvy od seba. 

7. Biela potiahnutá vrstva z papieru B zostane v miestach potlače na fólii A. Obstrihajte okolie obrázku, 

ak sa do okolia prenesie zvyšná biela z B papiera. 

8. Umiestnite tričko na pracovnú plochu lisu a priložte A-papier s potlačou dole.  

9. Lisujte : 

Bavlnu:  150 oC  30 sekúnd pri tlaku 5 barov ( vysoký tlak )    

Polyester:  140oC   40 sekúnd pri tlaku 3-4 bary ( stredný tlak )  

Koža:   120oC   30 sekúnd pri tlaku 1-2 bary ( nižší tlak )     

Karton:  100oC   20 sekúnd pri tlaku 1-2 bary ( nižší tlak )        .. 

10. Otvorte lis a počkajte, kým tričko úplne vychladne a potom strhnite. 

11.  Po strhnutí je fólia lesklá. Pre dosiahnutie matného vzhľadu zakryte motív Pergamenem na 5 sekúnd 

a odsráňte za tepla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prať na ruby v pračke do teploty 40oC s pracím prostriedkom na pranie jemného prádla. Nedávať do 

sušičky! Nežehliť potlač! 

 

* Vysoký tlak je veľmi dôležitý pre vyššiu kvalitu potlače a vyššiu životnosť pri praní. Pri nízkom tlaku 

môže čierná farba vyblednúť. 


