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MODA GLITTER  

 

Descriere:  

Folie din poliuretan, groasa, cu suport adeziv din poliester, care prezinta insertii de sclipici. 

Grosime: 120 microni. 

 

Informatii de baza: 

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

un cutter plotter Summacut D60R. 

Cutit: pentru grosimi mari; 

Presiune cutterare: 120 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) 30° C. Se recomanda spalarea de 

mana.  Nu folositi detergenti agresivi. 

 

Instructiuni de aplicare: 

1. Taiati  materialul in oglinda. 

2. Indepartati  materialul in exces. 

3. Asezati  materialul pe textil. 

4. Aplicati  presa. 

5. Indepartati  suportul la rece. 

 

Este disponibilã în 6 culori sidefate: argintiu (904), auriu (905), rosu (931), roz (941), albastru (950) si 

negru (970) si se livreazã în role cu lãtimea de 500 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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