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Godło Polski małe
termoprzylepne
Cena

5,00 zł

Cena poprzednia

7,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

93.02

Kod producenta

93.02

Opis produktu
Wykonane w wysokiej jakości godło Polski: tkane, z podkładem termoprzylepnym, wycinane laserem . Można przykleić za
pomocą żelazka - jest termoprzylepne lub przyszyć na ubiór treningowy. Zobacz jak to zrobić w zakładce PRZYLEPIANIE.
Wymiary 50 x 42 mm.

PRZYLEPIANIE
Naszywkę można przykleić do większości materiałów tekstylnych za pomocą żelazka.
Nie można termo-naklejać na materiały o niskiej odporności na temperaturę, ponieważ jest ryzyko uszkodzenia tkaniny.
Nie polecamy naklejania na tkaniny mocno rozciągliwe. Naszywka jest nierozciągliwa i lekko sztywna, podczas rozciągania
elastycznej tkaniny obszar pod naszywką nie będzie się rozciągał, a krawędzie naszywki będą narażone na odrywanie.
Instrukcja:
1. Przygotuj miejsce pod naszywkę: materiał, na który chcesz nakleić naszywkę ułóż równo na desce do prasowania, nie może
być zakładek lub zgrubień pod spodem.
2. Połóż naszywkę na wybranym miejscu, przykryj kawałkiem materiału - najlepiej cienkim płótnem z bawełny . Materiał ten
zabezpiecza naszywkę i obszar wokół niej podczas przyklejania.
3. Ustaw żelazko na temperaturę - bawełna. max 180 st. C
4. Przyłóż i dociśnij żelazko do naszywki przykrytej płótnem na około 20 sekund - siła nacisku 1kG/cm2
5. Odłóż żelazko i zaczekaj do całkowitego ostygnięcia, nie poruszaj naszywki zanim klej ostygnie !
6. Klej uzyskuje pełną wytrzymałość po 48 godzinach od przyklejenia, przed upływem tego czasu nie należy używać
ani prać ubioru.
7. Nie zaleca się stosowania żelazka z parą. Ubiór z naklejoną naszywką nie powinien być prany w wysokiej temperaturze,
wirowany, ani suszony w pralce.
Uwaga ! Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku termoprzyklejania. Przed przyklejaniem należy
sprawdzić rodzaj tkaniny lub przeprowadzić próbę odporności tkaniny na gorące żelazko na przykład na lewej, niewidocznej
części ubioru. W razie wątpliwości i przy przyklejaniu na wartościowych ubiorach najlepiej przeprowadzić próbę przyklejenia
naszywki na lewej - niewidocznej części ubioru.
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