
 
 
 

MUSTESUIHKUTULOSTUS     LÄMPÖSIIRTOKALVO     TEKSTIILEILLE     Tuote: 115138 
 

                                             KÄYTTÖOHJE 
 
 Siirtokalvo Inkjet mustesuihku vaaleille tekstiileille T-paidat 
 bändipaidat jne ... A4 5kpl. Jälleen yksi lisä TEE-SE-ITSE 
 puuhastelijan tuotevalikoimaan. Toimii puuvillalle ja 
 puuvillasekoitteille ja monille muillekkin materiaaleille. Ei 
 kannata kuitenkaan kokeilla keinokuiduille kun ne sulavat. 
 Kokeilimme myös paperiin ja metalliin, paperiin jäi hyvin 
 metalliinkin jäi kiinni, mutta saa olla kyllä tarkkana 
 lämmitysten kanssa että jää kiinni joka paikasta. Kun tarra 
 on kiinni paidassa on se kyllä  aivan oikean tarran tuntoinen. 
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tulostusasetukset tyypillisesti valokuva / kalvo. Taas sama asia kuin kaikilla kalvoilla, mitä parempi originaali sitä parempi siirtokuva. 
Muista tulostaa peilikuvana. Leikkaa kuva, jätä muutamia millimetrejä kuvan yli. Jos leikkaat aivan kuvan reunoja pitkin, tahtoo väri tulla 
"yli" reunasta ja tekee hieman epätasaisen reunajäljen. Teräviä kulmia ei kannattane jättää leikkauseen, koska sellaisesta kulmasta voi 
tarra alkaa rispaantumaan helposti. 
Laita silitysrauta puuvilla asentoon tai oikeastaan täysille, älä käytä höyryä. Pujota esim. Silityslauta paidan sisään siten että vain yksi 
kangaskerros on painettavassa kohdassa. Laita laudan päälle joku kova lämpöä kestävä levy. Tuo silityslauta ei ole suinkaan pakollinen 
kunhan siellä välissä on joku lämpöä kestävä sileä levy. Aseta kuva tulostuspuoli paitaan päin, laita kuvan ja silitysraudan väliin paperi, 
oikeastaan silikonikäsitelty paperi olisi paras. "Lukitse" kuva painamalla silitysraudalla hetki kuvaa, sen jälkeen voit jatkaa painelemalla 
tai varovasti silittämällä, silitysaika on aivan kokeilujen varassa. Ehkä 30s - 1 min puolikkaassa A4, mutta ei sekään ole varmaa. 
Anna jäähtyä aivan kylmäksi, irrota suojakalvo varovasti koko ajan vetäen. 
Kestää käsinpesun. Ei saa silittää tarran puolelta. 
 
Olemme kokeilleet tuotetta useisiin eri materiaaleihin, kokeile ja ylläty kuinka monipuolinen tämä kalvo on. Kuvia nettisivuillamme. 
 
Käytä kaikkia tarpeellisia suojavälineitä myös syövyttäessäsi piirilevyjä. 
 
Emme vastaa tässä dokumentissa mahdollisesti olevista virheistä, emmekä kalvon käytöstä tai väärinkäytöstä mahdollisesti 
aiheutuneista haitoista tai vahingoista. 
Tuote on testattu useilla henkilökohtaisilla printtereillä, käyttäjän vastuulla on päättää soveltuuko tämä tuote hänen printteriinsä ja 
sovellukseensa. 
 
Tarkista tulostimen käyttöoppaasta tai valmistajalta että tulostin toimii tällaisilla materiaaleilla. Emme ota vastuuta miten tuote käyttäytyy 
tulostimessasi ja soveltuuko vai eikö tuote sovellu tulostimellesi. Käyttö omalla vastuulla. 
 
Hauskoja puuhasteluhetkiä toivottaa SP-Elektroniikan väki. 
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