
 

INSTRUKCJA  STOSOWANIA 
 
 
PAPIERU  TRANSFER JET BLACK  
DO  PRZENOSZENIA  WYDRUKÓW  INK-JET  NA  CZARNE  I  CIEMNE  TKANINY 
  
ZASTOSOWANIE: 
Papier pokryty specjaln  membran  do przenoszenia wydruków ink-jet na czarne, kolorowe 
jak te  bia e tekstylia bawe niane.   
Uwaga: nie stosowa  do tkanin bardzo rozci gliwych. 
 
DRUKOWANIE: 
Drukowanie  wykonuje si  prawo-czytelnie [pozytywowo] po stronie pokrytej warstw   
do nadruku ink-jet. Strona ta jest skierowana do góry, gdy lewy, dolny naro nik arkusza  
jest zaokr glony. 
Ustawienie drukarki: 
Folia transferowa / papier transferowy [je li drukarka ma przewidzian  tak  mo liwo ]  
lub zwyk y papier w najwy szej, mo liwej do uzyskania rozdzielczo ci. 
Prosimy o zwrócenie uwagi na to, e niektóre drukarki po ich ustawieniu na wydruki  
do transferu, drukuj  lewo czytelnie (lustrzanie). W takim przypadku nale y wybra   
w drukarce druk na innym medium, np. <papierze powlekanym> 
Zaleca si  otrzymany wydruk pozostawi  do ca kowitego wyschni cia na czas ok. 30 min,  
po czym nale y przyst pi  do dalszej pracy. 
 
PRZYGOTOWANIE I WPRASOWANIE: 

elazko nale y rozgrza  do najwy szej temperatury ( ). Nawil anie wy cza si   
ca kowicie. 
A: Jako podk ad do prasowania stosuje si  powierzchni  g adk   i tward  [np. blat sto u]. 
 Dodatkowo dla ochrony przykrywa si  j  mocn , odporn  na dzia anie temperatury  
 tkanin  [np. dwu-trzykrotnie z on cierk  kuchenn  lub pow oczk  na poduszk ].   
B: Wydrukowany rysunek przycina si  do wymaganego formatu uwzgl dniaj c  
 5-cio milimetrowy margines. 
C: Nale y oddzieli  i zdj  cienk  membran  z nadrukowanym rysunkiem z pod a  
 papierowego [rozdzielenie i zdj cie wymaga cierpliwo ci i dok adno ci]  
 i po  j  wydrukiem skierowanym do góry na równej i pozbawionej fa d tkaninie,  
 na któr  ma by  przeniesiony nadruk. 
D: Za czony  szary papier nak adamy na rysunek i ca  sprasowujemy silnie dociskaj c 
  elazko do pod a i wykonuj c nim równomierne, okr ne ruchy. Zwil anie par   
 musi by  wy czone, czas wprasowywania dla ma ych motywów  (po owa DIN A4)  
 – od 60 do 90 sek., du ych powierzchni  – od 90 do 120 sek. 
E: Nale y zwróci  tak e uwag , aby rodkiem elazka dok adnie wprasowa  naro a 
  i kraw dzie rysunku. 
F: Po ok. 10 sek. zdejmuje si  równomiernym poci gni ciem na ony cienki papier  
 ochronny. W przypadku wprasowywania kilku rysunków: najpierw wszystkie powinny  
 zosta  wprasowane, a dopiero potem zdj te wszystkie papiery ochronne. 
 
WPRASOWANIE W TERMICZNEJ PRASIE DO TEKSTYLIÓW: 
Prasy termiczne mog  by  równie  stosowane do Transfer Jet Black. Nale y je ustawia   
na temperatur  1600C, a czas wprasowywania powinien wynie  ok. 40 sek. 
 
PRANIE: 
Wyrób z wprasowanym rysunkiem odwraca si  na lew  stron  i pierze w  max. temp. 400C.  
Nie stosuje si  wybielaczy, prania chemicznego oraz automatycznego suszenia. 
 
PRASOWANIE: 
Po praniu wyrób prasuje si  os aniaj c papierem [np. ksero]  wprasowany rysunek.  
 
ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW: 
1. Niezadowalaj cy wynik druku [rozlewanie si  kolorów]: 
Nale y zredukowa  nadrukowywan  ilo  atramentu poprzez rozja nienie wydruku  
o ok. 10%. 
2. Je li otworzone opakowanie z Transfer Jet Black by o przechowywane w pomieszczeniu,  
w którym wilgotno  wzgl dna powietrza by a ni sza od 30% lub wy sza od 60%, wówczas 
mo e wyst pi  lekkie podwini cie kraw dzi arkuszy. Nale y wówczas stara  si   
doprowadzi  wilgotno  pomieszczenia roboczego do przedzia u od 30 do 60%, a je li jest  
to niemo liwe, wówczas: 
a/ plik arkuszy przewidziany do zadruku trzeba silnie zwin  w kierunku przeciwnym do  
deformacji i doprowadzi  je do p asko ci, 
b/ wprowadza  do drukarki pojedyncze arkusze, 
 
BEZPIECZE STWO: 
Nale y stosowa  si  do zalece  bezpiecze stwa podanych przez producenta elazka  
lub prasy termicznej oraz wskazówek technicznych producenta drukarki. Dzieci mog  wykonywa  transfer  
rysunków na tkaniny wy cznie pod opiek  osób doros ych.                                                              
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