
 

                                                                                                                                             

 

 
Departament Vânzări 

Bucureşti, Sector 4, Şoseaua Berceni nr. 8, 041914 
Tel.: +40 021 332 3152 
Fax: +40 021 332 7397 
E-mail: comenzi@algernon.ro 

 
Departament Grafică 

Bucureşti, Sector 4, Şoseaua Berceni nr. 8, 041914 
Tel: +40 021 320 1496 / 021 320 1497  
Fax: +40 021 334 7422 
E-mail: grafica@algernon.ro 

Departament Economic 

Bucureşti, Sector 4, Şoseaua Berceni nr. 8, 041914 
Tel.: +40 021 334 7461, 021 334 7462 
Fax: +40 021 334 7422 
E-mail: economic@algernon.ro 

www.folii-adezive.ro 

 

 

 

COLORPRINT 

 

Descriere: 

Folie alba, mata, opaca, din PVC, cu suport din poliester, imprimabila cu echipamente de print digital 

de rezolutie mare, cu cerneluri pe baza de solvent si eco-solvent.  

Grosime: 170 microni 

 

Informatii de baza: 

Sunt orientative, deoarece pe piata exista numeroase tipuri de cutter plotter, iar testele s-au facut pe un 

cutter plotter ROLAND VP 300. 

Cutit: 50°; 

Presiune cutterare: 70 gf; 

 

Date transfer termic: 

- Temperatura de transfer: 150° C; 

- Timpul de transfer: 15 ”; 

- Presiune: medie (3÷4 bari); 

- Temperatura de spalare: (asteptati 24h dupa transferul termic) 50° C, cu printul pe interior. Nu 

folositi detergenti agresivi. 

Instructiuni de aplicare: 

1. Printati si taiati materialul. 

2. Lasati printul la uscat cel putin 12 ore.  

3. Indepartati materialul in exces. 

4. Indepartati printul de pe suportul din poliester cu ajutorul foliei de transfer TTD Easy (adeziva, 

transparenta si rezistenta la temperaturi inalte). 

5. Aplicati  presa. 

6. Indepartati folia de transfer la cald. 

Pentru o rezistenta mai mare a culorilor la abraziune si spalari efectuate la temperaturi ridicate, va 

recomandam folia de protectie SMART PRO. 

Folia este disponibilã numai în culoarea albã si se livreazã în role cu lãtimea de 1500 mm si lungimea 

de 25 m si se comercializeaza la metraj. 

Notã: Datorită multitudinii de materiale textile existente pe piată, este necesară testarea în prealabil a 

compatibilitătii dintre folie si materialul ce se doreste a fi imprimat. Temperaturile si timpii de transfer 

sunt cu caracter orientativ, fiind rezultate din testele si experienta noastră practicã. Pentru o aplicare în 

conditii optime, se recomandă o precălcare a materialului ce urmează a fi inscriptionat. 

Se aplica pe bumbac, poliester si combinatia dintre aceste doua materiale. 
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