
 
 

 

              
PFX711 Digiflex      certifikace podle Öko-Tex® Standard 100, třída I 

MASTER UNIVERSAL matná    
       

Vysoce kvalitní, tenká, litá, zpětnělepící PU flex fólie, 100 µm, s horkotavným lepidlem na bázi co-polyesteru. 

 

Fólie FX611 je tepelně zpracovatelná, potisknutelná, přenosová fólie vhodná pro aplikaci na světlé i tmavé 

textilie. Fólie má vynikající odolnost proti omytí při praní. 

 

Skladování: Skladujte roli v prostředí chráněném před světlem a prachem při teplotě přibližně 

15 až 25°C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 12 měsíců. 

 

Bezpečnostní list: Při správném používání tohoto výrobku nehrozí žádné riziko výskytu nebezpečných 

látek. Tento výrobek není nebezpečnou látkou v souladu s aktuálními nařízeními a 

Upozornění Údaje 

Vhodné inkousty k potisku: Solventní, eco-solvetní a latexové inkousty  

Vhodný materiál na potisk: Bavlna, směsi balvny/polyersteru, neresublimující polyester, nylon bez 
impregnace a směsy polyesteru a akrylu 
 
Fólie není vhodná na nylonové tkaniny, ani na tkaniny s vodoodpudivou 
impregnací  

Pokyny zpracování:         Bavlna/polyester                       nylon bez impregnace 
160° C          150° C          130° C         150° C        
                                                              5 sekund předtištění 

                                                              5 sekund tištění 

 3 sekundy    4 sekundy    5 sekund     10 sekund dotištění 

 
         Střední tlak (2,5 – 3,0 bary)         nízký tlak (2,0 bary)                     
 
Odstranění přenosové fólie po zažehlední za tepla.  
Doporučujeme použít přenosovou pásku DIGITAPE500 
 
 Zkontrolujte, zda je flex fólie pevně zachycena k textilu. 
 (otestujte nehty). Potištěná fólie musí před přenosem řádně 
zaschnout. V případě obzvláště silně strukturovaných 
bavlněných a směsových tkanin upravte dobu potisku. 
 

Pokyny k praní a péči: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prát maximálně na 60 °C, textilie obraťte naruby. Používejte 
pouze prací prostředky na barevné a jemné prádlo  
 
Žehlení: ano, textilie obraťte naruby 
 
Sušička prádla: ano, do 100°C 
 
Materiály nejsou odolné vůči chemickému čištění 
 
Dodržujte předepsané pokyny k zacházení vybraného textilu 



 
 

 

kritériemi EU. Bezpečnostní list tuďiž není nutný. Pro zaručení řádné likvidace 

produktu se obraťte na Vaši místní zprávu služeb nebo úřad. 

 

Důlěžitá upozornění: Vzhledem k různorodé povaze textilních materiálů, mnoha různým extérním 

vlivům při přenášení tisku na materiál a různým podmínkám při mytí a čištění, se 

odpovědnost za výrobek vztahuje pouze na nezpracovaný materiál. Proveďte 

proto před zahájením přenosu test vhodnosti na původním, nezpracovaném 

textilu a ujistěte se, že výrobek trvale na textilu drží. Datový list je založen na 

informacích výrobce. Informujte se prosím i v nášem informačním listě s obecnými 

tipy k přenášení a zažehlení materiálu na textil! 

  Technické změny a chyby v textu vyhrazeny.    verze z října 2021 

 

 

 


