
JAK PRÁT, SUŠIT A ŽEHLIT TEXTIL, DEKOROVANÝ NAŽEHLOVACÍMI FÓLIEMI? 

Pokud jde o termotransferové fólie, tak jednou z nejčastěji kladených otázek je: „Jak správně prát 
a sušit ozdobené tričko?“ Sestavili jsme proto tohoto stručného průvodce …  

PŘED PRVNÍM PRANÍM POČKEJTE NEJMÉNĚ 24 HODIN 
Termoadhezivní vrstva potřebuje čas ke krystalizaci a průniku do vláken tkaniny. Pokud 
nažehlenou fólii příliš brzy vyperete a usušíte, tak existuje velká šence, že se fólie bude loupat, 
nebo může popraskat. 
 

SUCHÉ (CHEMICKÉ) ČIŠTĚNÍ? 
Vysoká teplota a roztoky na bázi rozpouštědel, které se používají při suchém čištění, 
mohou termotransferové fólie poškodit. 
Na základě laboratorních testů, jsou pro chemické čištění vhodné následující fólie: 

• P.S. Film 
• P.S. Electric 
• P.S. Extra 

• Glitter 
• Sparkle 
• Hi-5 

PRANÍ A SUŠENÍ ODĚVŮ NARUBY 
Chraňte dekoraci otočením oděvu před praním a sušením naruby. Při praní a sušení se o sebe 
oděvy třou a to může způsobit oděrky, nebo dokonce odloupnutí fólie - zejména, pokud mají 
prané oděvy zipy, nebo knoflíky. 
 

ZVOLTE SPRÁVNOU TEPLOTU PRANÍ 
Před praním je velmi důležité zkontrolovat doporučenou teplotu v produktovém listu 
fólie. Zkontrolujte také doporučenou teplotu praní na štítku praného textilu - vždy je 
nutné dodržet nižší z těchto hodnot. Vysoké teploty mohou oslabit lepidlo, nebo 
způsobit “seprání” motivu z fólie. 

POUŽIJTE JEMNÝ PRACÍ PROSTŘEDEK 
Jakýkoli prací prostředek, který slibuje „Bělení“, „Boj se skvrnami“, nebo který obsahuje jakýkoli 
jiný druh speciální přísady, není jemný prací prostředek. Tyto přísady spolu s bělidlem mohou 
poškodit nažehlený motiv. 

SUŠENÍ V SUŠIČCE POUZE NA JEMNÝ PROGRAM 
Stejně jako při praní, i při sušení je důležité zkontrolovat v produktovém listu, zda je materiál, 
který používáte, vhodný pro sušení v sušičce. Sušení zavěšením na šňůru je ale stále 
nejbezpečnějším (i když nejpomalejším) způsobem. 

NEŽEHLETE PŘÍMO PŘES FÓLII 
Teplo žehličky může materiál roztavit a zničit oděv. Proto před žehlením nezapomeňte 
dekoraci zakrýt pečícím papírem, nebo bavlněným hadříkem a žehličku nastavte na 
nízkou teplotu (bez páry). Nebo vyžehlete tričko naruby. 

Dodržení těchto základních pokynů je nejlepším způsobem jak zajistit dlouhou životnost Vašemu motivu.


