
Arkusz informacyjny produktu        Kolorowe drukarki laserowe  

TEXTRANS  ST/S  ● ST/L 
Folia na papierze nośnym do przenoszenia na białe albo jasne tkaniny wydruków wykonanych 
w kolorowych drukarkach lub kopiarkach laserowych 
 
Cienka folia na podłożu papierowym do przenoszenia wydruków lub kopii wykonanych w 
kolorowych drukarkach lub kopiarkach laserowych na białe lub jasne koszulki, czapki i inne wyroby 
z tkanin bawełnianych. 
 
ZASTOSOWANIE 
► Do przenoszenia kolorowych wydruków lub 

kopii na wyroby z białej lub jasnej bawełny. 
Samo przeniesienie wykonuje się w
przemysłowych prasach termicznych. 

 
CHARAKTERYSTYKA 
► Wierne odwzorowanie barw. 
► Papier nośny po przeniesieniu wydruku 
 na tkaninę może być zdejmowany na gorąco 
 [wówczas przeniesiony wydruk jest matowy], 
 lub na zimno [przeniesiony wydruk jest 
 błyszczący].  
► Textrans ST/S • ST/L może być używany do 
 większości kolorowych drukarek/kopiarek 
 laserowych. 
 
SPECYFIKACJA 
► Folia na której następuje wydruk [jej 
 grubość: 0,040 mm] przystosowana  jest 
 do drukowania / kopiowania w drukarkach / 
 kopiarkach laserowych.  
► Grubość folii i papieru nośnego łącznie: 

0,140 mm. 
► Po stronie przeznaczonej do drukowania / 

kopiowania na krawędzi arkusza naklejony 
jest zdejmowany pasek  z informacją o
kierunku wprowadzania do urządzenia. 
Pasek zabezpiecza także delikatną folię ink-
jet przed jej oderwaniem od podłoża
papierowego w chwili wejścia do 
drukarki/kopiarki. 

 
Textrans ST/S  A4  stosuje się w druk. formatu A4 
Textrans ST/L  A4  stosuje się w druk. formatu A3 
Textrans ST/S  A3  stosuje się w druk. formatu A3 
 
KOMPATYBILNOŚĆ 
► Textrans ST można stosować w większości 

kolorowych drukarek i kopiarek laserowych, 
w których temperatura utrwalania obrazu nie 
przekracza 1900C.

► Należy jednak pamiętać o sprawdzeniu 
przydatności Textrans’u w konkretnej 
drukarce / kopiarce laserowej. Sprawdzić
można na naszej liście rekomendacyjnej 
umieszczonej w Internecie pod adresem: 
http://www.folex.ch/connection_recolist.asp

DRUKOWANIE 
► Przy wprowadzaniu Textrans’u do 

urządzenia, należy stosować się do jego 
instrukcji technicznej. 

► O tym, która strona przeznaczona jest do 
wykonania wydruku lub kopii - informuje 
naklejony pasek. 

 
UŻYTKOWANIE 
► Folię należy chronić przed wilgocią i

odciskami palców. 
 
SKŁADOWANIE 
► Folię należy składować w chłodnych i 

suchych pomieszczeniach. 
► Jeśli opakowanie z folią zostało otworzone, 

folia powinna być przechowywana w 
temperaturze od 15 do 250C przy 
wilgotności względnej od 30 do 60%. 

 
DOSTĘPNOŚĆ 
► pudełka: DIN A4 / DIN A3 / US-Quart / Letter 

[216 x 279 mm] i inne powszechnie 
stosowane formaty. 

► Nr katalogowy: 0480.7.xxx [ST/S] oraz 
 0480.8.xxx [ST/L]  
 
INNE  FOLIE  I  PAPIERY W MAŁYCH  FORMATACH 
► Podłoża do drukarek ink-jet 
 Papiery  
 Folie 
 Folie samoprzylepne 
 Inne folie i papiery, w tym także do transferu na tkaniny 
► Podłoża do drukarek i kopiarek laserowych 
 Folie do drukarek kolorowych 
 Folie do drukarek czarno-białych 
 Folie przylepne do drukarek kolorowych i cz.-białych 

► Papier foto, dwustronny, do drukarek i kopiarek 
laserowych 

► Folie do drukarek stało-atramentowych (solid ink-jet) 
► Folia do drukarek termiczno-woskowych 
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