POLI FLEX STRETCH

Informação do Produto

Informações Técnicas

O POLI FLEX STRETCH é um filme de poliuretano altamente
elástico com superfície fosca e livre de reflexão, em acordo
com o certificado Oeko-Tex Standard 100 Classe I.
O POLI FLEX STRETCH é adequado para transferência em
tecidos como o algodão, misturas de poliéster com algodão e
poliéster com acrílico. Pode ser utilizado em números e letras
de camisetas, roupas esportivas e de lazer, além de bolsas
esportivas e artigos promocionais.
POLI FLEX STRETCH pode ser cortado por todas as plotters de
recorte atuais. Recomenda-se utilizar uma lâmina padrão de
45º (graus). Depois de extraído o recorte, o filme é transferido
através da prensa térmica. O liner de PVC deve ser removido
morno. Tecidos com impregnação hidrofóbica não são
adequados para transferência por calor e pressão, para esses
casos recomenda-se utilizar o POLI FLEX NYLON.
Este filme macio e com alta elasticidade oferece uma textura
confortável
convence quem o veste por ter ótima
usabilidade. O POLI FLEX STRECHT se destaca por ter uma
excelente opacidade. O liner de PVC auto-adesivo do POLI
FLEX STRECHT permite reposição.
O material em estado natural é ecologicamente correto, não
contém PVC, aditivos plastificantes ou materiais pesados
(está de acordo com o certificado Oeko-Tex Standard 100
Classe I).
A garantia para uma aplicação firme e durável do POLI FLEX
STRECHT é dada quando seguidas as especificações de
temperatura e pressão.
É recomendada a avaliação dos materiais como teste.
Devido a diversos fatores derivados da produção e da
transferência de detalhes recortados em plotters de recorte,
da consistência dos materiais de suporte e também das
condições de lavagem e limpeza, a responsabilidade do
produto cobre somente o material não utilizado.

Película de transferência:

Poliuretano (PU), cast

Adesivo:

Poliuretano – calor quente

Espessura [mm]:

0,1

Liner:

Filme PVC, auto-adesivo

Medidas Padrão
500 mm x 10 m
500 mm x 25 m
1.000 mm x 25 m
1.524 mm x 25 m

+/- 5%

Condições para Transferência
Temperatura:

160º C

Pressão:

3,5 bares (pressão média)

Tempo:

15 seg.

Resistência na lavagem / Impressão
Resistência na lavagem:

80 º (graus) C
Apenas detergente leve ou colorido.
Lavar com o tecido ao avesso.
Percloroetileno (Tetracloroetileno)
Lavar ao avesso.

Folha de Dados de Segurança
Utilizado em condições normais, o produto não gera nem solta nenhum
tipo de substância perigosa ou química. Este é um produto não perigoso
de acordo com o critério atual do GefStoffV e da UE. Portanto, não é
necessário preparar uma Folha de Dados de Segurança para o mesmo.
Os dados de segurança servem apenas para cumprir com a norma de
fornecer informações de acordo com o Regulamento REACH (EC) No.
1907/2006 e está disponível para consulta.
Este produto não é perigoso segundo a legislação para transporte;
tampouco contém substâncias que possam contaminar a água
referente à lei federal das Águas. Após o uso, descarte o resíduo do
produto de acordo com as leis locais e federais.

