
POLI – FLOCK PRIME

OPIS:
Poli-Flock  Prime  to  wysokiej  jakości  materiał  na  bazie  włókien  celulozy  do  transferu  na  gorąco,  który 
charakteryzuje  się  niespotykaną  miękkością  i  aksamitnym  dotykiem.  Poli-Flock  Prime  bazuje  na 
nieszkodliwym  ekologicznie  materiale  wolnym  od  PCV  oraz  plastyfikatorów.  Spełnia  normy  certyfikatu 
OEKOTEX standard 100.
Poli-Flock  Prime  ma  wyśmienite  właściwości  związane  z  wycinaniem  oraz  obieraniem  ze  zbędnych 
elementów, nawet jeżeli dojdzie do „zachwaszczenia” nie powoduje to podarcia materiału. Poli-Flock Prime 
może być  używany do wycinania literek na ubrania (np. mundury, odzież sportowa) jak również do celów 
reklamowych.
Poli-Flock Prime może być wycinany na wszystkich dostępnych ploterach. Zaleca się stosowanie noża o kącie cięcia 60°. Po 
wycięciu i obraniu flocka element należy przenieść  na materiał  docelowy i wgrzać  przy pomocy prasy termotransferowej. 
Poliestrowa podkładka powinna zostać  usunięta gdy jest gorąca. Zaleca się  by po usunięciu nośnika wgrzewać  flock przez 
kolejne 2 sekundy przy tych samych parametrach w celu lepszego przylegania krawędzi grafiki.
Poli-Flock Prime wytrzymuje pranie w temperaturze do +90°C, możliwe jest również czyszczenie chemiczne.
Poli-Flock Prime może być aplikowany na bawełnę, mieszankę poliestru i bawełny, ubrania naturalne i syntetyczne. Nie zaleca 
się stosowania Poli-Flock Prime na materiały impregnowane oraz nylon.
Gwarancją  trwałości  Poli-Flock  Prime  na  materiale  jest  przestrzeganie  parametrów  wgrzewania  określonych  przez 
producenta.

DANE TECHNICZNE:
Materiał: Włókna celulozy
Klej: Tritan, aktywowany pod wpływem ciepła
Grubość [mm]: 0,60 +/- 0,5
Nośnik: Folia PET

WARUNKI APLIKACJI:
Temperatura: 165°C
Siła nacisku: 1,5 – 1,8 [bar]
Czas wgrzewania: 20 sekund

ODPORNOŚĆ NA PRANIE:
+90°C (proszkiem bez wybielacza), możliwe jest czyszczenie chemiczne, należy prać na lewej stronie.

DOSTĘPNE WYMIARY:
W bieżącej ofercie rolki: 500mm x 25mb
na specjalne zamówienie rolki: 1000mm x 25mb

Karta Bezpiecze ństwa:
Karta Charakterystyki Niebiezpiecznej Substancji nie została przygotowana dla tego produktu. Nie jest ona wymagana przez 
BHP (odpowiednik Occupational Safety and Health Administrations Hazard Communiaction Standard, 29 C.F.R.1910.1200 (b)
(6)(v).).
Używając  powyższego  materiału  w  sposób  rozsądny  i  zgodnie  z  zaleceniami  firmy  Poli-Tape  produkt  ten  nie  stanowi 
zagrożenia dla zdrowia użytkownika. Jednakże nie stosowanie się do zalecenie i warunków ustalonych przez firmę Poli-Tape 
przy użytkowaniu może to doprowadzić to potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, nie 
stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie 
przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem.


