
 



Adres:	 Groot Mijdrechtstraat 24

Plaats:	 3641 RW Mijdrecht - NL

Tel. nr:	 0297-28 68 84
E-mail:	 sales@ibsgraphics.nl 

Website:	www.ibsgraphics.nl
KVK:	 55412564

  
 

 
 

Op alle leveringen en transacties zijn onze gedeponeerde Algemene Voorwaarden van toepassing, een exemplaar en verdere info kunt u vinden op de website 
                                  Zet- en drukfouten onder voorbehoud © IBS 2019      Pagina 1 van 2 

 

Druk,- en wasvoorschriften 

 
Standaard leveren wij onze producten met een gebruiksaanwijzing en een extra transfer voor 
testdoeleinden. Worden de transfers op nylon gedrukt? Dan gelden afwijkende instructies. 
Neem bij twijfel, altijd vóór productie contact met ons op! 
IBS aanvaard in geen geval aansprakelijkheid voor de kosten van foutief bedrukt textiel! 
 
Type Uitstraling Ondergrond 

materiaal 
 

Ondergrond 
kleur 

Druk 
instructies 

Was 
instructies 

FlexiPlus Deze krachtige print 
zet zich onuitwas-
baar vast in de stof, 
is kleurvast en niet 
voelbaar. 
 

- Katoen (CO) 
- Polyester (PES) 
- Blend (CO/PES) 
- Grove Nylon* 

- Licht, donker en 
gekleurd 
- Backer beschik-
baar voor extra 
kleurkracht 

- 150°C 
- 12 seconden 
- 3-4 bar 
- HOTPEEL 
 

- Max. 40°C 
- Niet strijkbaar 
- Niet in de droger 
 

EcoTrans Haarscherpe, 
kleurkrachtige print 
met een matte 
uitstraling. Blijft na 
het drukken op de 
stof liggen en heeft 
een glad oppervlak 

- Katoen (CO) 
- Polyester (PES) 
- Blend (CO/PES) 
- Grove Nylon* 

- Licht, donker en 
gekleurd 
- Anti-bleed 
Backer beschik-
baar voor extra 
dekking 

- 150°C 
- 12 seconden 
- 3-4 bar 
- HOTPEEL 
 
Waterafstotende 
textiel: 
- 150°C 
- 15-20 seconden 
- minimale druk 

 

- Max. 60°C 
- Binnenzijde textiel 
strijkbaar 
- Niet in de droger 
 

Silicone Haarscherpe 
kleurvaste print met 
een glanzende uit-
straling. 
Blijft na het drukken 
op de stof liggen, is 
zeer flexibel en 
heeft een glad 
oppervlak 

- Katoen (CO) 
- Polyester (PES) 
- Blend (CO/PES) 
- Grove Nylon* 
- Softshell 

- Licht, donker en 
gekleurd 
- Geen backer 
nodig! 

- 150°C 
- 12 seconden 
- 3-4 bar 
- WARMPEEL 
- Nadrukken met 
drager 
 
Waterafstotende 
textiel: 
- 150°C 
- 15-20 seconden 
- minimale druk 
 

- Max. 60°C 
- Niet strijkbaar 
- Niet in de droger 
 

VideoFlex Gesneden uit 
hoogwaardig film 
materiaal. Voelt na 
het drukken soepel 
en glad aan. 

- Katoen (CO) 
- Polyester (PES) 
- Blend (CO/PES) 
- Nylon* (PA) 

- Licht, donker en 
gekleurd 

- 160°C 
- 12 seconden 
- COLDPEEL 
- Voor het drukken 
afdekken met 
teflon! 

 

- Max. 40°C 
- Niet strijkbaar 
- Niet in de droger 
 

     *afwijkende instructies 

 


