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Poniższy dokument dotyczy taśm odblaskowych na bazie szklanych kulek ORALITE®, do wgrzewania na odzież. Ta instrukcja 

nie dotyczy taśm ORALITE® przeznaczonych do wszywania. Produkty których dotyczy dokument: 

 ORALITE® GP 025 

 ORALITE® GP 027 

 

Informacje podstawowe 

Taśmy odblaskowe ORALITE® do wgrzewania na odzież są wytrzymałe i elastyczne. Taśmy zostały zaprojektowane do 

wgrzewania na odpowiednie materiały, w celu uzyskania wysoce widocznej odzieży zgodnej z normą EN ISO 20471:2013. 

Gotowa odzież powinna osiągnąć jasność 450 SIA przy kącie obserwacji 0,20 i kącie wejścia 50. 

Taśmy odblaskowe ORALITE® do wgrzewania powinny być aplikowane zgodnie z poniższymi rekomendacjami. Jednakże 

zaleca się żeby użytkownik, w oparciu o własne doświadczenie i używany sprzęt, sam zdecydował które ustawienia najlepiej 

odpowiadają używanemu materiałowi.  Warunki te mogą się różnić zależnie od rodzaju sprzętu, jego wieku, modelu itp. i 

powinny zostać należycie rozważone przy wyborze najlepszych warunków aplikacji. Zaleca się również przetestowanie taśm 

ORALITE® na konkretnym podłożu, przed rozpoczęciem produkcji. 

Poniższe informacje dotyczą pras termotransferowych liniowych i stacjonarnych i są wyłącznie wskazówkami. 

 

Instrukcje aplikacji – przygotowanie 

Bardzo ważnym jest upewnienie się że używany sprzęt zapewni równy docisk oraz ciepło w trakcie całego procesu aplikacji. 

Należy sprawdzić czy temperatura w kazdej strefie prasy jest tożsama na całej szerkości. Ręczny termometr IR jest zalecany 

przy ustawianiu temperatury, w celu porównania ustawień z realną temperaturą prasy w aktualnych warunkach. W celu 

ustawienia poprawnej predkości lini (prasy liniowe) zaleca się używania tachometru. 

 

Ponieważ w produkcji tkanin mogą występować olbrzymie różnice, różnice w impregnacji chemicznej użytej na tkaninie, 

różnice w metodach łączenia tkanin, różnice w użytym sprzęcie, istotne jest żeby te paramatery również zostały uwzględnione 

podczas aplikacji. Obowiązkiem użytkownika pozostaje sprawdzenie konkretnej tkaniny pod kątem zadowalającej adhezji 

taśm  odblaskowych ORALITE®. 

 

Krok 1. Wstępne podgrzanie prasy do ustawień z Tabeli 1 lub Tabeli 2 zależnie od rodzaju materiału i rodzaju prasy. Ustawienie 

temperatur w Tabeli 1 i Tabeli 2 dotyczy ustawień prasy. Najlepsze rezultaty uzyskuje się sprawdzając temperaturę wyjściową 

(zwykle 100C poniżej temperatury ustawionej na prasie). 

 

Krok 2. Koniecznym jest ustalenie czy wybrany materiał nie skurczy się w danej temperaturze. Aby to uczynić należy umieścić 

próbkę tkaniny na płaskim stole i oznaczyć kwadrat o wymiarach 100mm x 100mm, przy użyciu trwałego markera/długopisu. 

Należy umieścić następnie próbkę w prasie. Pozwolić jej ostygnąć i zmierzyć stopień zmniejszenia rozmiaru. Jeżeli jest większy 

niż 3% w każdym z kierunków, tkanina będzie musiała zostać podgrzana w celu skurczenia, przed aplikacją taśmy odblaskowej. 

 

Krok 3. Dla najlepszych rezultatów rogi taśmy powinny znaleźć się na tkaninie, żeby mogły wgrzać się w strukturę tkaniny. 

 

Tabela 1 – Ustawienia aplikacji dla pras liniowych 

Rodzaj tkaniny Temperatura Czas Ciśnienie 

Powlekane PCV 1450C 17 sekund 1 Bar 

Powlekane PU 1450C 17 sekund 1 Bar 

Mieszaniny bawełny 1700C 17 sekund 1 Bar 

 

Tabela 2 – Ustawienia aplikacji dla pras stacjonarnych 

Rodzaj tkaniny Temperatura Czas Ciśnienie* 

Powlekane PCV 1500C 24 sekundy 0,5 Bar 

Powlekane PU 1500C 24 sekundy 0,5 Bar 

Lekkie mieszaniny bawełny 1500C 24 sekundy 0,5 Bar 

Ciężkie mieszaniny bawełny 1800C 24 sekundy 0,5 Bar 

* Ciśnienie mierzone na całej powierzchni prasy 



 
Instrukcja aplikacji i użytkowania 

ORALITE® Taśmy odblaskowe na odzież na 

bazie szklanych kulek 

2016/32 
Strona 2  

 

 

 

ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 – D 16515 Oranienburg - NIemcy 
graphic.products@orafol.de – www.orafol.com 
 

 

 

Powyższe zalecenia dotyczą wybranych materiałów, praca na innych tkaninach również jest możliwa, należy jednak dobrać 

ustawienia. 

 

Wgrzewanie 

 

Krok 1 
 
Taśma odblaskowa ORALITE® jest zaopatrzona w ochronny liner po obu 
stronach. Podkład po stronie warstwy klejowej, musi zostać usunięty przed 
wygrzewaniem. Liner po stronie odblaskowej (biała kryjąca folia PET) 
powinna pozostać dopóki nie zakończy się wgrzewanie. W wypadku, kiedy 
do poprawnego wgrzania folii wymagane jest więcej ciepła, oba linery 
mogą zostać usunięte wcześniej, jednakże może skutkować to 
niejednorodnością taśmy. 

 

Krok 2 
 
Umieść taśmę stroną klejową na materiale. Nie rozciągaj taśmy w trakcie 
aplikacji. Dla zapewnienia najlepszego efektu upewnij się że temperatura i 
ciśnienie jest jednakowe na całej szerokości i długości prasy. 

 Krok 3 
 
Pozwól ochronnemu linerowi ostygnąć do temperatury pokojowej, przed 
jego usunięciem. Aby go usunąć podnieś go na jednym z brzegów i oddziel 
od powierzchni odblaskowej poprzez delikatne pociągnięcie folii do siebie. 

 

Dodatkowe informacje 

Wszystkie rozpatrywane tkaniny powinny zostać sprawdzone pod kątem adhezji i możliwości prania. Chemiczne 

impregnowanie tkanin, takie jak np.  powłoka woododporna, mogą zawierać silikon parafinowy, żywicę fluorokarbonową lub 

inne substancje, które będą w bardzo istotnym stopniu wpływały na poziom adhezji taśmy do materiału i warunki w trakcie 

wgrzewania. Ponieważ wszytskie tkaniny różnią się od siebie w zakresie budowy i rodzajów wykończenia, ORAFOL nie 

gwarantuje że końcowy product będzie nadawał się do planowanego wykorzystania, lub że zblizone do siebie tkaniny będą 

zachowywały się w identyczny sposób. Po aplikacji należy odczekać 24 godziny przed przeprowadzaniem jakichkolwiek 

testów. 

 

Inne metody wgrzewania również mogą być stosowane, w każdym wypadku odpowiednia temperatura, czas i docisk, dla 

każdego z rodzajów tkanin, muszą zostać przetestowane, żeby zapenić odpowiednią siłe klejenia. Przez materiał z flexem 

odblaskowym nie może być wykonywane zgrzewanie HF (wysoką częstotliwością). 

 

Instrukcje użytkowania 

Taśmy odbaskowe do wgrzewania ORALITE® są zaprojektowane do aplikacji na profesjonalną odzież wysokiej widoczności. 

Spełniają wymagania co do odblaskowości zawarte w normie EN ISO 20471:2013 i są certyfikowane w zakresie prania w 
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temperaturze 600C zgodnie z procedurą ISO 6330, metoda 6N. Konkretna liczba cyklów prania znajduje się w danych 

technicznych produktu. Zmiany w zachowaniu się produktu mogą wynikać z modyfikacji w procesie aplikacji taśm, 

odpowiedzialność za nie ponosi użytkownik. Należy zawsze sprawdzić czy zamierzona metoda czyszczenia jest odpowiednia 

dla danego produktu. 

Taśmy odblaskowe ORALITE® do wgrzewania piorą się równie dobrze w niskich jak i wysokich temperaturach. Dlatego należy 

wybrać najniższą możliwą temperaturę prania adekwatną do rodzaju tkaniny na której zaaplikowana jest taśma. Zapewni to 

dłuższą żywotność produktu oraz pranie przyjazne środowisku. 

Różnice w warunkach otoczenia oraz stosowane metody czyszczenia mogą wpływać na żywotność odzieży. Regularne 

sprawdzanie ubrań pod kątem dalszego spełniania normy EN ISO 20471:2013 jest zalecane. Informacje na metce ubrania, 

odnośnie czyszczenia należy zweryfikować pod kątem wgrzanej taśmy odblaskowej oraz spełniania przez nią normy EN ISO 

20471:2013. 

 

Symbole rekomendowanych metod czyszczenia 

 

GP 025 

 
 

GP 027 

 
 

Produkt Pranie Pranie chemiczne 

ORALITE® GP 025 25 cykli w 600C* Nie prać chemicznie 

ORALITE® GP 027 50 cykli w 600C* 25 cykli** 

*zgodnie z ISO 6330:2012, metoda 6N 

** zgodnie z ISO 3175:2010, metoda 9.1 

 

Pranie ręczne 

Ręczne czyszczenie może być wykonane za pomocą gąbki, miękiej szmatki lub miękkiej szczotki z użyciem wody i łagodnego 

detergentu. Po czyszczeniu taśmę należy przemyć czystą wodą. 

 

Pranie w warunkach domowych 

Pralka:  Standardowa pralka domowa 

Temperatura: 300C do 600C 

Detergent: Standardowy detergent do prania, zawierający wybielacz z zawartością tlenu (oxygen), który zredukuje 

plamy na wysoko odblaskowej odzieży 

Ustawienie: Program dla prania kolorowego bez prania wstępnego 

Maksymlany czas prania w najwyższej temperaturze nie powinien przekroczyć 12 minut. 

Maksymalny całkowity czas prania nie powinien przekroczyć 50 minut. 

Jeżeli taśmy odblaskowe ORALITE® są zaaplikowane na materiałach, które łatwo się odbarwiają, rekomendujemy wykonać 

pierwsze dwa prania w temperaturze 400C, co może pomóc w ograniczeniu blaknięcia barw. 

 

Wybielanie 

W razie potrzeby używać tylko wybielaczy bez zawartości chloru. 
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Suszenie 

Domowa suszarka bębnowa – normalne suszenie, niska temperature. 

Wysuszyć do poziomu “delikatnie wilgotne”. NIE PRZESUSZAĆ. 

Maksymalna temperatura nawiewu nie powinna przekraczać 800C. 

Dla wydłużenia żywotności przed suszeniem odzież powinna zostać odwrócona na “lewą stronę”. 

 

Pranie chemiczne / Suche czyszczenie 

GP 025 – nie czyścić chemicznie 

GP 027 – 25 cyki zgodnie z ISO 3175:2010, metoda 9.1 

 

Prasowanie 

Nie używać pary wodnej. 

Można używać zarówno niskiej jak i wysokiej temperatury. 

Unikać bezpośredniego kontaktu taśmy z żelazkiem, używać pokrowca z tkaniny na żelazko. 

 

 
WAŻNE: 

Wszystkie produkty ORALITE® podlegają starannej kontroli jakości w całym procesie produkcyjnym, są objęte 
gwarancją jakości handlowej i są wolne od wad produkcyjnych. Opublikowane informacje dotyczące produktów  
ORALITE® są oparte na podstawie badań, które firma uważa za wiarygodne, chociaż takie informacje nie stanowią 
gwarancji producenta. Z powodu istnienia różnych możliwości zastosowania produktów ORALITE®  oraz ciągłego 
rozwoju możliwych nowych zastosowań, nabywca jest zobowiązany przetestować i starannie rozważyć 
przydatność i wydajność produktu do każdego zastosowania, oraz nabywca przejmuje na siebie ryzyko takiego 
użycia folii. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.  
 
ORALITE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ORAFOL Europe GmbH. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


