VANMARIEKE
Gebruiksaanwijzing applicatie van flockfolie.

Je hebt een applicatie van flockfolie (strijkvelours) ontvangen, hieronder vind je informatie
en de gebruiksaanwijzing:
Strijkvelours is geschikt voor een (gemengde) katoenen, polyester of acryl ondergrond,
bijvoorbeeld t-shirts, polo’s en andere producten van deze materialen. Het materiaal is tot
60°C wasbaar en blijft zelfs bij regelmatig wassen mooi van kleur. Gebruik nooit vloeibaar
wasmiddel, wasverzachter of bleekmiddel. Niet in de droger. Laat het materiaal nooit
chemisch reinigen!
* Was de stof of het T-shirt waar je het strijkvelours op gaat aanbrengen altijd minimaal een
keer voor in de wasmachine.
* Zorg dat het te bedrukken materiaal glad ligt. Strijk het eventueel eerst om resterend
vocht te laten verdampen en om vouwen onder de transfers te voorkomen. Hierdoor smelt
ook de lijm beter.
* Het strijkvelours heeft een plastic drager (die haal je er uiteindelijk vanaf) en een lijmlaag.
* De temperatuurinstelling is belangrijk om een goed resultaat te bereiken. Bij strijkijzers
(elk apparaat kan iets afwijken) ligt deze temperatuur ongeveer bij de maximale instelling
voor katoen. Laat het strijkijzer goed op temperatuur komen en zorg voor een gelijkmatige
verhitting.
* Leg het velours op het te bedrukken materiaal met de plastic drager naar boven. Dit is de
zijde met een stipje of de glimmende laag (deze folie haal je er na het strijken van af).
* Leg een dunne doek of bakpapier over het plaatje.
* Strijk met stevige druk ongeveer 15-20 seconden op de applicatie.
* Laat het geheel helemaal afkoelen en haal dan voorzichtig de dragerfolie er af.
* Strijk nu nogmaals aan de achterzijde van de stof.
* Was en strijk altijd met de binnenkant buiten.
Toch nog vragen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing? Je kunt altijd contact met ons
opnemen via: marieke@vanmarieke.nl
Meer informatie over strijkfolies en de mogelijkheden vind je op onze site:
www.vanmarieke.nl

