
Product beschrijving

Flex (original en fluor)
De Siser PS-Film is een PVC-vrij Flex PU- materiaal.

Het is veel dunner dan de bekende Videoflex en heeft toch de goede eigenschappen ervan. 

Hoge wasbaarheid, makkelijk te snijden, te pellen en toe te passen. 

Door zijn dunne eigenschap kan hij gebruikt worden voor meerlagige toepassingen. 

Napersen niet noodzakelijk. 

Zeer geschikt voor bedrijfskleding. 

Niet geschikt voor chemische reiniging. 

Bij gebruik van lichte kleuren PS-Film op gesublimeerde kleding is er kans op doorbbloeden

aanwezig.

Zeer geschikt voor kinderkleding.

Specificaties:

Bewerking: Hot or cold peel

Druk: Medium

Was temperatuur: max 80 graden Celsius

Pers temperatuur: 160 graden Celsius

Perstijd: 15-20 seconden

Glitter flex
Siser moda 2 glitter folie - Het paradepaardje van Siser, voor een absolute 

glitterlook.

Met een productie speciaal ontworpen op gebruiks gemak en consistentie, 

Hierdoor bent u altijd verzekerd van dezelfde hoge kwaliteit en het grote 

Deze folie is geschikt voor katoen, polyester en combinaties hiervan, en is niet 

Let op! Indien u deze folie wilt gebruiken in een meerkleuren bedrukking, moet 

deze folie altijd als de bovenste laag gebruikt worden!

Specificaties:

Bewerking: Hot or cold peel

Druk: Medium

Was temperatuur: max 40 graden Celsius

Pers temperatuur: 160 graden Celsius

Perstijd: 15-20 seconden

Electric Flex
PS-Electric is een polyurethaan film en kan gebruikt worden op katoen, 

polyester mengelingen en de meeste synthetische stoffen, uitgezonderd nylon. 

Zelfklevende polyester backing.

Specificaties:

Bewerking: Hot or cold peel

Druk: Medium

Was temperatuur: max 60 graden Celsius

Pers temperatuur: 150 graden Celsius

Perstijd: 15-20 seconden
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Flock

Een mooi alternatief voor borduurwerk. Strip Flock geeft logo’s een 

suedeachtig gevoel met textuur. Uitstekend voor retro-designs of waar u een 

“rijke” look wilt geven tegen een gunstige prijs. Kan toegepast worden op de 

meeste textiel soorten, fleece textiel, sportuitrustingen en voor bedrijfslogo’s. 

Alle ontwerpen moeten in spiegelbeeld gesneden worden. Heeft een niet 

klevende drager. U kunt laag op laag werken.

Specificaties:

Bewerking: Cold Peel

Druk: Medium

Was temperatuur: max 60 graden Celsius

Pers temperatuur: 160 graden Celsius

Perstijd: 15-20 seconden

Flex Effect (Holografisch) 

Deze dunne folie wordt gebruikt om als decoratie aan te brengen op textiel. 

Omdat deze zo dun is, is bijna niet zichtbaar dat het om een extra laag gaat.

Flexfolie effect kan het best gebruikt worden op 100% katoen, 100% polyester 

of een mengeling van deze materialen.

Verkrijgbaar in 12 kleuren.

Deze folie is speciaal ontworpen voor de mode-industrie. De folie is iets dikker 

dan de standaard flexfolie en heeft een plakkende drager. Het kan heel goed 

als een alternatief voor rhinestone steentjes gebruikt worden. Door de sparkle-

look geeft dit ook glittering, maar het is minder kwetsbaar. Wel heeft het 

minder 3D uitstraling.

Aan de onderkant van de folie (matte kant) is een lijmlaag aangebracht die 

geactiveerd wordt bij verwarming.

Specificaties:

Bewerking: Cold Peel

Druk: Medium

Was temperatuur: max 60 graden Celsius

Pers temperatuur: 150 graden Celsius

Perstijd: 10 seconden
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