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Instruktioner till FE207 SubliDark 
FE207 SubliDark är ett sublimatpapper avsett för ljusa, svarta och färgade textilier och fungerar på 

bomull, läder, jeanstyg och polyester. FE207 SubliDark ger både mycket hög tvättbarhet samt 

färgbriljans. Ingen typ av överföringsfolie behövs vid tryck med FE207. Skärplotter kan användas om 

det finns en önskan om konturskärning runt själva trycket. Trycket har extremt hög elasticitet som 

inte ger upphov till några vita streck. 

Hur fungerar FE 207 SubliDark? 
FE 207 SubliDark tillåter tryck på textilier av alla färger med mycket gott resultat tack vare att en tunn 

vit film överförs från pappret till textilen och det är denna film som bär färgen. Tack vare den mycket 

speciella filmen kan trycket även överföras till bomullstextil, jeanstyg samt läder. Trycket blir mycket 

färgrikt med hög tvättbarhet(40˚C) och tack vare sin elasticitet blir det heller inga sträckmärken i 

trycket. 

Hur gör jag? 
1. Spegelvänd din bild i ditt bildbehandlingsprogram. 

2. Placera pappret i din bläckstråleskrivare, med sublimatbläck, och skriv ut som vanligt. 

   
3. Skär eller klipp bort överflöd runt din bild (valfritt).  

 

4. Placera transfern med bilden nedåt mot textilen som ska tryckas i din värmepress. Täck 

transfern med 5 st. vanliga kopieringspapper. 

5. Rekommenderade inställningar av pressen är hårt tryck, 180˚C/(360˚F) i 10 sekunder. 

6. Tryck textilen. 

  

7. Dra sedan bort transferpappret från textilen när denna blivit kall. Kvar blir en vit film med ett 

blekt tryck. 
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8. Låt textilen ligga kvar på värmepressen och täck nu över trycket med ett silikonpapper. Var 

noga med att det inte ska finnas några veck i silikonpappret då detta lätt kan överföras till 

trycket och ge märken. 

9. Tryck i pressen i ytterligare 30 sek. Om trycket fortfarande framstår som blekt, tryck 

ytterligare 30 sek.  

10. Färgen kommer nu att ha vandrat genom den vita filmen och gjort färgtrycket synligt. Trycket 

är nu klart!  


