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1. OPIS PRODUKTU
FLEXXLINE jest produktem wielowarstwowym zawieraj¹cym materia³y bazowe PU lub 
PCV. Dziêki po³¹czeniu ró¿nych struktur powstaje wra¿enie wysokiej jakości t³oczenia na 
emblematach lub napisach, które mog¹ byæ wykorzystane do uszlachetniania powierzchni 
tekstylnych. Emblematy FLEXXLINE s¹ dostarczane ze specjalnie opracowanym klejem 
termotopliwym i s¹ aplikowane podczas przetwarzania za pomoc¹ prasy transferowej. 
Szczególne cechy smart-FLEXXLINE wyjaśniono równie¿ w punkcie 4.3.

2. INFORMACJE NA TEMAT POWIERZCHNI TEKSTYLNYCH
Produkty FLEXXLINE mog¹ byæ stosowane na wielu powierzchniach tekstylnych Nale¿y 
jednak stosowaæ tylko te powierzchnie, które s¹ odporne na wysokie temperatury prasy 
transferowej. W przypadku powierzchni wykonanych z nylonu, poliamidu, we³ny, polaru 
i skóry (syntetycznej), niektórych tkanin bawe³nianych i impregnowanych, nale¿y zawsze 
przeprowadziæ badania odporności na temperaturê i przyczepności. 

3. PRZECHOWYWANIE
- Nale¿y u¿yæ produkty w ci¹gu 12 miesiêcy. Proszê zwróciæ uwagê na datê u¿ycia  
 podan¹ na opakowaniu.
- Chroñ swoje produkty FLEXXLINE przed bezpośrednim dzia³aniem promieni s³onecznych.
-    Produkty FLEXXLINE nale¿y przechowywaæ w temperaturze pokojowej (ok. 20 °C i ok.  
 50% wilgotności wzglêdnej). 
- Nie nale¿y nara¿aæ produktów na du¿e obci¹¿enia.

4. INSTRUKCJE PRZETWARZANIA
Uwaga - Jakośæ trwa³ości klejenia zale¿y od wielu czynników: geometrii emblematu 
FLEXXLINE, doboru kleju, grubości materia³u/w³aściwości powierzchni, w³aściwości 
prasy transferowej (np. membrana, podgrzewany stó³), temperatury prasy transfero-
wej, czasu prasowania, nacisku.

4.1. USTAWIENIE PRASY TRANSFEROWEJ

Prasa transferowa pó³automatyczna Prasa rêczna

Model Wagner: 
Profesjonalna membrana

Wagner: Junior

Temperatura prasy 160 °C 175 °C

Czas prasowania
tkaniny

15 sek., podgrzewanie wstêpne 
Emblemat 15 sek. naciskanie

15 sek. podgrzewanie wstêpne 
Emblemat 40 sek. naciskanie

Tlak Ciśnieniowa p³yta grzejna 5 
bar,Membrana 0,3 bara

Średnie ciśnienie
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Kauczuk silikonowy nie tak

Papier do pieczenia tak nie



Przed prasowaniem nale¿y dok³adnie wyczyściæ tekstylia za 
pomoc¹ odpowiedniego środka pomocniczego (np. wa³ka nad
pro¿owego).  Odczekaj, a¿ prasa do przesy³u osi¹gnie po¿¹dan¹ 
temperaturê i ogrzewaj tkaninê przez ok. 15 sekund.

Zdj¹æ podk³ad z gumy silikonowej (jeśli taki jest) z emblematu 
FLEXXLINE. Teraz umieśæ emblemat na materiale. (Nie usuwaæ 
jeszcze przezroczystej folii ochronnej).

Umieściæ gumê silikonow¹ na materiale tekstylnym i emblemacie 
FLEXXLINE. 
To ochroni strukturê Twojego emblematu.

Zamkn¹æ prasê transferow¹.
Po up³ywie czasu prasowania nale¿y ponownie otworzyæ prasê 
transferow¹ i pozostawiæ emblemat na chwilê do ostygniêcia. 

Zdejmij przezroczyst¹ foliê ochronn¹.
Wskazówka: W przypadku niektórych tekstyliów mo¿e pojawiæ 
siê odcisk folii ochronnej. Mo¿na tego unikn¹æ, usuwaj¹c foliê 
ochronn¹ po 5-10 sekundach w kroku 4, a nastêpnie wciskaj¹c j¹ 
na miejsce.

Maksymalna przyczepnośæ emblematu FLEXXLINE zostaje osi¹g-

niêta po ok. 72 godzinach. Nale¿y unikaæ silnych wahañ tempera-

tury i wilgotności w czasie utwardzania.
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4.2. PRZEWODNIK KROK PO KROKU
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4.3. UWAGI DOTYCZ¥CE PRZETWARZANIA PRODUKTÓW SMART-FLEXXLINE
Dziêki produktowi smart-FLEXXLINE, artyku³ FLEXXLINE jest dodatkowo wyposa¿ony 
w transponder, który umo¿liwia po³¹czenie go z cyfrowym światem za pomoc¹ tech-
nologii NFC/RFID. Emblematy s¹ testowane zgodnie z normami ISO 105-C06 i ISO 
6330 na trwa³ośæ koloru i wytrzyma³ośæ podczas prania i suszenia.

Proszê postêpowaæ zgodnie z poni¿szymi instrukcjami, aby zapewniæ prawid³owe dzia³anie:
-     Przez ca³y czas nale¿y unikaæ przechowywania transponderów RFID/NFC w pobi¿u 
 pól elektromagnetycznych.
-    Nie nale¿y nara¿aæ niezabezpieczonych transponderów RFID/NFC (np. gumy siliknowej) 
 na dzia³anie wysokich temperatur przez d³ugi czas (> 60 sekund). Nieodwracalne  
 uszkodzenie chipa (IC) mo¿e nast¹piæ powy¿ej 80 °C. 
-    Bliskośæ powierzchni metalowych (równie¿ malowanych, powlekanych lub pokry 
 tych w inny sposób) mo¿e mieæ negatywny wp³yw na dzia³anie transponderów  
 RFID/NFC. Z tego powodu przed przyklejeniem nale¿y sprawdziæ, czy transpondery  
 mog¹ byæ odczytywane w ¿¹danym miejscu.

5. INSTRUKCJE DOTYCZ¥CE PIELÊGNACJI
Poza naszymi instrukcjami dotycz¹cymi obróbki, prosimy o zwrócenie uwagi na wska-
zówki dotycz¹ce pielêgnacji Pañstwa pod³o¿a tekstylnego.

  Praæ w temperaturze maksymalnej 40 °C.
  
              Praæ tylko w niskiej temperaturze i na „lewej stronie“.  

  Nie nadaje siê do suszarek.

  Nie wybielaæ i nie czyściæ na sucho. Nie u¿ywaæ p³ynu do p³ukania tkanin.

Niniejsza instrukcja przetwarzania zosta³a opracowana we wspó³pracy z naszym part-
nerem „Wagner Thermodruckpressen“ na podstawie naszych dok³adnych testów i 
doświadczeñ. Ze wzglêdu na ró¿norodnośæ naszych produktów i ich mo¿liwych zasto-
sowañ nie mo¿emy przej¹æ ¿adnej. odpowiedzialności za nasze zalecenia. W ka¿dym 
przypadku prosimy o przeprowadzenie w³asnych testów aplikacji.

Produkty FLEXXLINE dostêpne s¹ równie¿ w wersji samoprzylepnej. Prosimy o kontakt 
z nami w ka¿dejchwili, jeśli potrzebuj¹ Pañstwo wsparcia.

¯yczymy Pañstwu wiele radości z u¿ytkowania produktów FLEXXLINE.  

RATHGEBER Sp.z.o.o. ul. ¯yczliwa 27/2
53-030 Wroc³aw

Tel. +48 71 7823990
Fax +48 71 3398958

info@rathgeber.pl
ww.rathgeber.pl


