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Poly transfer 

- påvarmningsinstruktion. 
 
Bruges på kunststoffer, bomuld/kunststoffer og 100 % bomuld. Inden påvarmningen udføres bør transferen 
kontrolleres for eventuelle fejl, eksempelvis stavefejl, korrekte farver m.v.. 
 

Sørg for at stoffet er rent og glat. Undgå sømkanter og lignende. 
 

1. Påvarmningstemperatur: 
• Ved arbejdstøj af groft stof, 165°, beavernylon og polyester, 160°. 
 

2. Forvarm stoffet i ca. 5 sekunder på kunststoffer eller imprægnerede stoffer. 
 

3. Placer transferen på det ønskede sted med farvesiden mod stoffet. 
 

4. Luk varmepressen i 12 sekunder med det rette tryk: 
• 42 psi = Hårdt tryk ved anvendelse af stor bundplade. 
• 25 psi = Rimelig tryk ved anvendelse af mellem bundplade. 
• 10 psi = Let tryk ved anvendelse af lille bundplade. 
 

5. Åben varmepressen langsomt, da transferfolien ellers løftes op og skiller farven fra tekstilet for hurtigt. Tag 
forsigtigt stoffet ud af varmepressen, og lad det afkøle helt, inden folien fjernes. 
 

6. Fjern transferfolien i en langsom bevægelse fra et hjørne mod det modsatte hjørne. 
 

7. Ved brug på kunststoffer og imprægnerede stoffer skal der altid eftervarmes. 
 

8. Eftervarmningen foretages ved at placere den hvide teflon direkte på trykket og påvarme i 5 sek. Derefter 
fjernes gummidugen straks maskinen åbnes. 
 

8. BEMÆRK: Er der ”(blank) kant” på trykket, er tranferen ikke varmet nok ned i stoffet. Eftervarm derfor med 
gummidugen direkte på trykket i 5 sekunder. Hæv trykket på maskinen ved de efterfølgende påvarmninger. 
 

Poly transfer tåler: Vask op til 60° med vrangsiden ud. Ikke tumblertørring. Ikke blegemidler, da det får far-
ven til at blegne. Ikke strygning direkte på transferen, let strygning på vrangsiden. Ikke at tekstilerne ligger 
sammenkrøllet i våd og varm tilstand. Poly transfer opbevares bedst i de medfølgende lynlåsplastposer. Hvis 
poserne lukkes til efter anvendelse, sikres den længst mulige holdbarhed. Poly transferen tåler vask der ikke 
overgår temperaturer som er nævnt i denne instruktion. I praksis renholdes tekstiler meget forskelligt. Derfor 
kan vi ikke yde en egentlig garanti, ombytningsret eller erstatning i forbindelse med vask, hvis transferen alli-
gevel beskadiges, eller ødelægges. 
 

Påvarmning udføres bedst med en egnet transferpresse. Alternativt kan dette udføres med et stryge-

jern, hvor ovenstående anvisning skal følges slavisk - og ved at der skal tages højde for følgende: 
 

A) Transferen placeres hvor den skal monteres. 
B) Der lægges et bomuldsklæde (evt. viskestykke) ovenpå. 
C) Strygejernet presses hårdt ned, ovenpå dette i minimum 
15 sekunder. 
D) Lad transferen ligge indtil stuetemperatur er nået, og søg 
derefter aftage dækpapiret af, ved at løsne det fra hjørne til 
hjørne. Hvis trykket ikke hæfter, gentages processen. 
E) Når trykket er monteret og dækpapiret er fjernet, efterbe- 
handles tranferen ved at der lægges et stykke pergamentpapir 
(madpapir) ovenpå transferen. 
F) Efter den sidste varmebehandling, fjernes pergamentet straks. 
Ved spørgsmål er De velkommen til at kontakte os. 

 
 

 

 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/sider/079_3.htm 

 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.5610.eu/
http://www.danskskiltereklame.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/sider/079_3.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/sider/079_3.htm


  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

  

 
Eksempler på prissætning af transfer. 
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