MONTERINGSVEJL. FOR SISER STRYGEFOLIER – THE LETTER SHOP – 08.20
Strygefolie består af 2 lag – selve folien og et plastiklag. Plastiklaget er skinnende og
folien/limsiden er mat. Plastiklaget fungerer som transfertape for strygefolien. Man skærer
spejlvendt i folielaget/limsiden og ned til plastiklaget. Plastiklaget skal blive siddende på folien
indtil, tekst el. motiv er presset på. På nogle strygefolier skal plasticlaget pilles af, mens folien
stadig er varm – på andre, når folien er kølet af.
Brug ikke skyllemiddel, hvis tøjet vaskes inden, det påsættes strygefolie. De folier, der kan tumbles,
bør ikke tumbles ved højere grader end, de kan vaskes ved. Vask først tøjet 24 timer efter montering
og vend altid vrangen ud på tøjet.
Stryg/pres tekstilen for at fjerne evt. fugt inden monteringen påbegyndes. Man stryger ikke, når man
sætter folie på med et strygejern – man skal presse og det skal være på et hårdt underlag. Alle
folierne kan sættes på med et medium pres undtagen Hi-5, der skal presses hårdt. Læg et stykke
bagepapir/teflon ark mellem folie og presse/strygejern.
Vi anbefaler, at man bruger et infrarødt termometer (kan købes i byggemarkeder) til at kontrollere
strygejernet eller pressens reelle temperatur, inden monteringen startes.
P.S. Film

150 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 60 grader, kan tumbles

P.S. Stretch

160 grader i 20 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 60 grader, kan tumbles

P.S Extra

160 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 40 grader, kan tumbles

P.S. Electric

150 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 60 grader, kan tumbles

FOIL

135 grader i 15 sek. Pil varmt. Vask: max 40 grader

Lumen

150 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 40 grader, kan tumbles

Hi – 5

120 grader i 5 sek. ved en tekstilvægt på < 150 g. pr. kvadrat meter og 150
grader ved vægt > 150 gram. Hårdt pres. Pil varmt el. koldt. Vask: max 60
grader, kan tumbles

Stripflock

160 grader i 15 sek. Pil koldt. Vask: max 60 grader, kan tumbles

Moda Glitter 2

160 grader i 15 sek. Pil varmt el. koldt. Vask: max 40 grader

Glitter M. Vernice 150 grader i 15 sek. Pil koldt. Vask: max 40 grader
Thermo Reflex

150 grader i 3 sek. Pil plastiklaget af koldt. Herefter presses igen i 10 sek.
Vask: Holdbarheden afhænger af vasketemperaturen. 100 vaske ved 60 gr. 30 vaske ved 75 gr. - 30 vaske ved 90 gr. Kan tumbles

3D XPD

175 grader. Først hæftes folien med et medium tryk i 3 – 5 sek., herved falder
plastiklaget af – det er meningen. Herefter varmes folien i yderligere 25 – 30
sek. Nu skal pressens låg el. strygejernet svæve ca. 3 mm over folien, så folien
kan få plads til at udvide sig i højden. Vask: max 60 grader, kan tumbles.
Husk at fjerne det tynde sorte beskyttelseslag, inder der skæres i folien

Brick

155 grader i først 5 sek. på forsiden. Herefter vendes tøjet og der varmes
yderligere 15 sek. på bagsiden. Vask: max 60 grader, kan tumbles

Sparkle

155 grader i 15 sek. Pil varmt. Vask: max 60 grader

Spejlfolie

150 grader i 8 – 10 sek. Pil koldt. Vask max 40 grader

EasyPatterns

Folien sidder på en polyesterfilm (hvid). Skær folien på forsiden (det printede
lag), der skal ikke spejlvendes, som ved andre strygefolier.
Efter skæring pilles (weedes) det skårne motiv/tekst.
Motivet/teksten påføres herefter TTD - applikationstape til varmeoverførsel.
Fjern polyesterfilmen og placer dit motiv/tekst på emnet, som du ønsker at
overføre printet på med selve folien ned mod tøjet.
Printet skal have 155 grader C i 15 sek.
TTD tapen kan fjernes både varmt og koldt.
Husk at lægge et teflonark/bagepapir mellem tapen og jernet/pressen.
Vask ved max. 40 grader, vend vrangen ud og først efter 24 timer.
Tåler i tumbling eller rensning

