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Papír beletenni
Puha kendő

SZERSZÁMOK

1 Mossuk ki a pólót öblítő nélkül,

hogy eltávolítsuk az appretúrát és

hagyjuk megszáradni. Nyomtassuk

ki a motívumot lézernyomtatóval

vagy másoljuk le. Személyekkel és

feliratokkal készült motívumoknak a

tükörképét kell használnunk. 2 A

kép körvonalait húzzuk át a pólón

egy szublimálóceruzával. Toljunk

bele egy papírt vagy kartont a póló-

ba, hogy megakadályozzuk a ra -

gasztó átszivárgását. Kenjük be la -

pos akrilecsettel a kijelölt felületet

és a nyomtatott képoldalt a fény-

képmásoló ragasztóval. 3 Azonnal

helyezzk el a pólón a motívumot a

bekent képoldallal lefelé a kijelölt

felületre. Nyomkodjuk rá a képet

egy puha kendővel egyenletesen.

Rövid száradási idő után távolítsuk

el a beletett papírt, hogy elkerüljük

az összeragadást. Szárítsuk haj -

szá rítóval 10 percig szárazra és

hagy juk kihűlni vagy hagyjuk 24

órát megszáradni. 4 Nedvesítsük

be jól a papírréteget egy háztartási

szivaccsal tupfoló mozdulatokkal,

majd dörzsöljük le az ujjunkkal óva-

tosan. Távolítsuk el a papírfecniket.

Már csak a vízálló nyomtatott festék

marad meg. 5 A száradás után ken-

jük át a ragasztóval, így eltűnnek az

egészen finom, fehér papírmarad-

ványok is. Előtte toljunk bele ismét

egy papírt vagy kartont és távolít-

suk el rövid száradási idő után. 

Fényképmásoló - 
HOBBY LINE

Vízbázisú, vízálló, 
selyemfényesen 
és átlátszóan 
szárad meg. 

501590 150 ml / tégely ................1.440,—
501591 750 ml /üveg ..................3.820,—

Lézernyomtatóval készített fénykép vagy másolat
Kül. pólók
lásd főkatalógus 2013 / 14  419 – 420. oldal

ALAPANYAG

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2014-02

PÓLÓKÉSZÍTÉS 
FÉNYKÉPMÁSOLÓVAL

A kedvenc állatom
Ki nem szereti magánál tartani a kedvenc állatát? Ennek a fényképmásolónak 
a segítségével minden lézernyomtatóval vagy fénymásolóval készített tetszés 
szerinti motívumot rátehetünk különböző felületre. 


