
Dane zawarte w powyŜszej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być uŜywane tylko jako 
źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo duŜą ilość moŜliwych zastosowań, 
uŜytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym uŜyciem.  

R0205 
PAPIER DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH DO TERMONADRUKU NA  BIAŁE LUB JASNE 

WYROBY TEKSTYLNE 
UŜycie zawartości tego opakowania umoŜliwia łatwe wykonanie termonadruków na białych lub jasnych wyrobach 
tekstylnych. Wszystko , czego potrzeba to drukarka atramentowa , komputer , bawełniana koszulka lub inny bawełniany 
wyrób tekstylny , na którym ma być wykonany nadruk , Ŝelazko i gładka powierzchnia.  
MoŜesz rozwinąć swoją kreatywność wykorzystując moŜliwości komputera i drukarki. Za pomocą zawartości tego 
opakowania moŜesz usatysfakcjonować nie tylko siebie , ale i Twoich krewnych i znajomych , którzy nigdy wcześniej nie 
mieli do czynienia z podobną technologią. 
 

INSTRUKCJA 
 
Drukowanie. 
- zainstaluj dołączone oprogramowanie RAYFILM PRINTER. Wymagane jest posiadanie WINDOWS 95/98/NT/2000 
- w menu FILE-PATTERNS wybierz opcję: FORMATS -A4 
- w menu etykiet , w zaleŜności od tego , co chcesz wydrukować zaznacz: TEXT , ELEMENTY GRAFICZNE ( koło , 

prostokąt  , lub inne ) , ZDJĘCIE (pliki typu BMP , ICO , EMF , JPG ) – zdjęcie moŜesz zrobić uŜywając aparatu 
cyfrowego , zeskanować posiadane juŜ fotografie lub wykorzystać motywy z posiadanej biblioteki cyfrowej 

- moŜesz wykorzystać do druku swoje własne motywy w dowolnym programie graficznym zapisując je jako pliki 
wymienionych powyŜej typów i zaimportować je do programu RAYFILM PRINTER 

- drukuj na stronie powlekanej papieru transferowego , wybierając lustrzany tryb druku (MIRROR).Pamiętaj , Ŝe do 
podajnika drukarki naleŜy  wkładać kartki tylko pojedynczo ! 

- ustaw drukarkę w trybie: TRANSFER PAPER MODE  lub , jeśli to niemoŜliwe w trybie: NORMAL PAPER przy 
moŜliwie maksymalnym poziomie jakości druku. JeŜeli tworzą się zacieki , naleŜy zmniejszyć dozowanie tuszu ( o ok. 
10-15% ). 

- Przed rozpoczęciem naprasowania wydrukowanego motywu naleŜy pozostawić papier na ok. 5 min. do wyschnięcia , a 
następnie wyciąć wydrukowany motyw z niewielkim ( 1- 3 mm) marginesem. 

UWAGA !  Przed wykonaniem nadruku na papierze do termonadruku  zrób próbę wydruku na zwykłym papierze , aby 
sprawdzić, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe  i czy uzyskałeś efekt lustrzanego odbicia. 
 
Naprasowanie nadruku. 
- przygotuj stabilną , odporną na temperaturę powierzchnię do prasowania 
- przez 5 do 10 min rozgrzewaj Ŝelazko do moŜliwie maksymalnej temperatury .Zalecana jest temp.210 st.C. 

NIE UśYWAĆ śELAZKA PODRÓ śNEGO. 
- moŜna uŜyć prasowalnicy , przy zalecanej temp. 180 st.C przez ok. 10 s. 
- przeprasuj tkaninę , na której ma być wykonany termonadruk i upewnij się , Ŝe jest zupełnie gładka , a następnie połóŜ 

na niej papier nadrukiem do tkaniny. 
- nie uŜywać funkcji nawilŜania (STEAM) , prasować ruchem okręŜnym upewniając się , Ŝe równomiernie 

wprasowywana jest cała powierzchnia termonadruku. Nie zapominać o brzegach ! 
- kontynuować prasowanie aŜ do momentu , gdy zielone koła zmienią barwę na kolor symbolu Ŝelazka widniejący na 

tylnej stronie kartki wewnątrz zielonych kół ( gwarancją dobrego wykonania termonadruku jest zmiana koloru 90% 
powierzchni zielonych kół ). 

- aby osiągnąć efekt matowego termonadruku naleŜy papier transferowy zdjąć , gdy jeszcze jest gorący 
- aby osiągnąć efekt nadruku błyszczącego , naleŜy poczekać , aŜ papier ostygnie. 
 
Utrwalanie termonadruku. 
- proces utrwalania nadaje termonadrukowi teksturę materiału , na którym nadruk został wykonany i uodparnia go na 

pranie. 
- efekt matowego nadruku: poczekać , aŜ papier wystygnie , a następnie połoŜyć na termonadruku kartkę 

standardowego, białego papieru i ponownie prasować przez 5-10 s. Natychmiast zdjąć jeszcze gorącą kartkę. 
- efekt błyszczącego nadruku: wykonać czynności  jak powyŜej , uŜywając papieru tłuszczoodpornego (np. 

śniadaniowego) w miejsce zwykłego papieru i zdjąć go , gdy juŜ wystygnie. 
 
Pranie. 
-      odczekaj 24 godz. po wykonaniu termonadruku przed pierwszym praniem. 
- przed pierwszym uŜyciem wypierz odzieŜ z wykonanym nadrukiem. 
- w pralce automatycznej pierz w temp. maksymalnie 40 st.C, prać na „lewej stronie”, nie uŜywać suszarki. 
- nie uŜywaj agresywnych detergentów i wybielaczy. 
- unikaj prasowania wprost na termonadruku. Prasuj przez papier , lub na „lewej” stronie. 
UWAGA: Kolory mo Ŝesz rozjaśnić przez powtarzanie procesu utrwalania po kaŜdym praniu. 
 
NINIEJSZE OPAKOWANIE ZAWIERA: 
- CD-ROM zawierający oprogramowanie RAYFILM, informacje o wyrobach, fotogalerię, szablony etykiet w COREL 

DRAW i MS-WORD 
- 5 kartek formatu A4 papieru do drukarek atramentowych do termonadruku na białe lub jasne wyroby tekstylne. 
 


