
Tintasugaras közvetlen textilnyomtatás

A nyomtatás közvetlenül a textil anyagra történik, ezért nincs felragasztott vagy vasalt 
fólia, a textil megőrzi eredeti lágyságát. Fehér, illetve világosabb színeknél az anyagra 
csak a színes festéket nyomtatja a gép.
Fekete, sötét, illetve élénk színű anyagoknál fehér alányomást (előkezelő anyag kerül alá) 
alkalmazunk a színes festék alá, hogy a grafikák a sötét, színes háttérre nyomtatva is 
eredeti színükben pompázzanak. Gyönyörű élénk színek, tartós és minőségi nyomatokat 
tudunk készíteni.
A tinta típusa vízbázisú innobella textilfesték (C, M, Y, K, W) bőrbarát.

OekoTex Passport és GOTS 5.0 minősítésű textil festékek.

Cégünk által nyomott termékek mosása:

Az előírásoknak megfelelően mosott termékek megőrzik az ígért minőséget.

- mosógépben vagy kézzel

-30-40 C-os hőmérséklet, kímélő mosás

- Kifordítva mosható és vasalható (Fordítsuk ki a textilt, hogy a nyomat ne 
dörzsölődjön/sérüljön mosás közben, mert a fizikai behatás koptatja a grafikát.)

- Ne használjon mosás közben klóros, fertőtlenítő, illetve erős maró hatású anyagokat.(pl: 
domestos, flóraszept)

- Nem szabad szárítógépben, vagy forgódobban szárítani.(magas hőfokú, száraz 
környezetben a centrifugális erő mellett megsérülne a minta.)

Fontos:

A termék átadásakor, az első mosást megelőzően előfordulhat a termékek elszíneződése. 
Az előkezelő anyagok, illetve a magas hőmérséklet nyomot hagyhatnak a textilen. Ezek az
első mosással teljes mértékben eltűnnek.

Polyester nyomtatás:

A nyomtatás közvetlenül a műszálas anyagokra történik, ezért nincs felragasztott vagy 
vasalt fólia, a textil megőrzi eredeti lágyságát. Fehér, illetve világosabb színeknél az 
anyagra (egy külön előkezelő anyag kerül) a színes festéket nyomtatja a gép.
Fekete, sötét, illetve élénk színű anyagoknál fehér alányomást alkalmazunk (előkezelő 
anyag kerül alá) a színes festék alá, hogy a grafikák a sötét, színes háttérre nyomtatva is 
eredeti színükben pompázzanak. 100% polyester anyagra is ragyogó színű,tartós és 
minőségi nyomatokat tudunk készíteni.
A tinta típusa vízbázisú innobella textilfesték (C, M, Y, K, W) bőrbarát.

OekoTex Passport és GOTS 5.0 minősítésű textil festékek.

http://www.brothermiklos.hu/cikk/218_Innobella
http://www.brothermiklos.hu/cikk/218_Innobella


Cégünk által nyomott termékek mosása:

Az előírásoknak megfelelően mosott termékek megőrzik az ígért minőséget.

- mosógépben vagy kézzel

-30-40 C-os hőmérséklet, kímélő mosás

- Kifordítva mosható és vasalható (Fordítsuk ki a textilt, hogy a nyomat ne 
dörzsölődjön/sérüljön mosás közben, mert a fizikai behatás koptatja a grafikát.)

- Ne használjon mosás közben klóros, fertőtlenítő, illetve erős maró hatású anyagokat.(pl: 
domestos, flóraszept)

- Nem szabad szárítógépben, vagy forgódobban szárítani.(magas hőfokú, száraz 
környezetben a centrifugális erő mellett megsérülne a minta.)

Fontos:

A termék átadásakor, az első mosást megelőzően előfordulhat a termékek elszíneződése. 
Az előkezelő anyagok, illetve a magas hőmérséklet nyomot hagyhatnak a textilen. Ezek az
első mosással teljes mértékben eltűnnek.

DTF technológia( Digitális Transzfer )   :  

A nyomtatás közvetlenül nem a textil anyagokra történik, hanem egy speciális fóliára 
nyomtatjuk a grafikát (transzfer papírra,A3) A fólia ezután hordozóként működik.
Ezután a kívánt helyre helyezzük és hőpréssel ( vasalóval) néhány másodperc alatt 
átvisszük a grafikát az anyagra. Kisebb nyomások, vastagabb textilek esetében, illetve 
nehezen nyomható helyekre ajánljuk. Fehér alányomást alkalmazunk a színes festék 
mellet, hogy a grafikák a sötét, színes háttérre nyomtatva is eredeti színükben 
pompázzanak. Élénk színű és mosásálló terméket kapunk.
A tinta típusa vízbázisú innobella textilfesték (C, M, Y, K, W) bőrbarát.

OekoTex Passport és GOTS 5.0 minősítésű textil festékek.

Előnye: - hordozhatóság

-  szinte minden anyagtípusra nyomható ( pl:bőr,softshell,pamut,stb.)

Előre kinyomtathatjuk a grafikát ,akár a vevőnek át is adhatjuk, aki otthon felvasalhatja 
akár egy kézi vasalóval is.

A másik hatalmas előny, hogy szinte minden anyagtípusra nyomhatunk a bőrtől a 
műszálas anyagokig, akár olyan helyekre is amire az alakjánál fogva közvetlenül nem 
lehetne nyomtatni.

http://www.brothermiklos.hu/cikk/218_Innobella


Cégünk által nyomott termékek mosása:

Az előírásoknak megfelelően mosott termékek megőrzik az ígért minőséget.

- mosógépben vagy kézzel

-30-40 C-os hőmérséklet, kímélő mosás

- Kifordítva mosható és vasalható (Fordítsuk ki a textilt, hogy a nyomat ne 
dörzsölődjön/sérüljön mosás közben, mert a fizikai behatás koptatja a grafikát.)

- Ne használjon mosás közben klóros, fertőtlenítő, illetve erős maró hatású anyagokat.(pl: 
domestos, flóraszept)

- Nem szabad szárítógépben, vagy forgódobban szárítani.(magas hőfokú, száraz 
környezetben a centrifugális erő mellett megsérülne a minta.)

Fontos:

A termék átadásakor, az első mosást megelőzően előfordulhat a termékek elszíneződése. 
Az előkezelő anyagok, illetve a magas hőmérséklet nyomot hagyhatnak a textilen. Ezek az
első mosással teljes mértékben eltűnnek.


	Cégünk által nyomott termékek mosása:
	Polyester nyomtatás:
	Cégünk által nyomott termékek mosása:

	DTF technológia( Digitális Transzfer ) :
	Cégünk által nyomott termékek mosása:


