
EcoFlex HT är en ovanligt tålig transfer, som fäster bra på de flesta tyger. Den kan tvättas i höga temperaturer – upp till 85°C, tål 
kemtvätt och torktumling.
 
KONTROLL av EcoFlex HT-transfer: 
 
•	 Vi rekommenderar våra kunder att kontrollera att transfer fäster bra på det material som transferna är         

tänkta att användas till, innan beställning görs. Till exempel kan vissa impregneringsmedel verka avstötande gentemot 
transfern. Kontakta oss om Ni önskar få transferprover för att utföra påvärmningstester. Perma Press garanterar 
transferkvalitén, men ansvarar däremot inte för slutresultatet tillsammans med tyget som transferna fästs på.  

•	 Vi rekommenderar våra kunder att kontrollera att transferna är korrekta när det gäller motiv, typsnitt, färger, vidhäftning 
etc, när de beställda transferna har erhållits. Perma Press ersätter eventuella felaktiga transfer med nya felfria transfer 
om vi skulle ha gjort ett misstag, men Perma Press kan inte hållas ansvarig om felaktiga transfer har fästs på plagg, som 
därigenom anses skadade. 

 
PÅVÄRMNING av EcoFlex HT-transfer: 
 
Följande värden är en rekommendation. Vi råder köparen att göra egna tester med det aktuella materialet.
Materialet måste vara torrt, slätt och rent inom pressområdet. Kontrollera att sömmar, blixtlås, fickor, etc. inte skuggar 
transfern. Sätt påvärmningstemperaturen till cirka 140-150°C. Påvärmningstrycket skall vara cirka 0.5 kg/cm2. 

1. Förvärm tyget i cirka 2 - 4 sekunder. Förvärmning ger tyget en slät yta inför påvärmningen och avlägsnar/minskar (genom 
avdunstning) oönskad fuktighet och andra partiklar.  

2. Placera transfern på tyget och värm på under 15 - 20 sekunder, beroende på tygets tjocklek. Påvärmningsplattan får inte 
lyftas upp/av för snabbt, på grund av att undertrycket, statiska elektricitet, och varmt ”flytande” transferlim, kan göra att 
transfern lyfts från tyget och därmed fäster dåligt. Detta kan motverkas genom att ett papper läggs mellan transferpappret 
och påvärmningsplattan.  

3. Avlägsna folien omedelbart efter påvärmning. Transfern behöver ej svalna. -HOT PEEL
4. Eftervärm transfern i cirka 2 - 4 sekunder antingen genom att lägga ett transferpapper emellan eller värm direkt på 

transfern om teflonduk används på värmeplattan. 

Steg 2 och 3 är väldigt viktiga! Steg 1 och 4 (för- och eftervärmning) är inte alltid nödvändigt, men förbättrar som regel den 
långsiktiga vidhäftningsförmågan (särskilt eftervärmningen). Det är också viktigt att bra maskiner används vid påvärmning. Ytan 
måste var plan, trycket måste var jämnt spritt, och påvärmningstemperaturen måste vara konstant jämn. 

Vi ber Er vänligen observera att våra miljövänliga, vattenbaserade, PVC-fria och unika transfer har helt andra karaktärsdrag 
jämfört med gamla PVC-transfer. Vid påvärmning av våra vattenbaserade transfer uppnås INTE ett bättre resultat genom 
en högre temperatur och längre påvärmningstid – motsatsen gäller faktiskt. En för hög temperatur och/eller en för lång 
påvärmningstid försämrar transferns vidhäftningsförmåga. 
 
TVÄTT av EcoFlex HT-transfer: 

•	 EcoFlex HT-transfern kan kemtvättas och industritvättas i vatten vid temperaturer upp till 85°C  och ett maximalt pH-värde 
på 11. Använd tvättmedel utan blekmedel! Överstig INTE 85°C vid tvätt eller torkning.

•	 Vi ber Er vänligen observera att transfern inte bör tvättas inom ett par dagar efter påvärmningen. Detta är viktigt om Ni gör 
så kallade tvätt-tester – undvik tvättning av nypåvärmd transfer – vänta åtminstone 72 timmar. 

Med förhoppning om att alltid lyckas, gör vi vårt yttersta för att våra unika EcoFlex HT-transfers skall motsvara och helst 
överträffa Era förväntningar. Tveka inte att kontakta oss om Ni har några frågor.
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