
INTEGART Sp. z o.o. 
ul. Maszynowa 1, 55-330 Błonie, gm. Miękinia 

NIP 913-16-16-456 REGON 022325890 
Kapitał zakładowy 1 600 000,00 PLN 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000493655 
  

Bank RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A numer konta 85 1750 1064 0000 0000 2897 6798 
Bank ŚLĄSKI ING S.A. o/ Wrocław numer konta 13 1050 1575 1000 0023 7831 7776 

 

www.integart.com.pl  

 
Błonie k/Wrocławia 

tel. +48 71 315 31 91 
biuro@integart.com.pl 

Bielsko-Biała 

tel. +48 33 817 19 16 
bielsko@integart.com.pl 

Bydgoszcz 

tel. +48 52 327 45 00 
bydgoszcz@integart.com.pl 

Gdańsk 

tel. +48 58 554 15 24 
gdansk@integart.com.pl 

Katowice 

tel. +48 32 209 59 19 
katowice@integart.com.pl 

Kraków 

tel. +48 12 653 43 92 
krakow@integart.com.pl 

Łódź 

tel. +48 42 633 95 55 
lodz@integart.com.pl  

Opole 

tel. +48 77 474 86 24 
opole@integart.com.pl 

Poznań 

tel. +48 61 867 61 50 
poznan@integart.com.pl 

Poznań – Krzesiny 

tel. +48 61 843 91 55 
poznan2@integart.com.pl 

Toruń 

tel. +48 56 655 37 57 
torun@integart.com.pl 

Wałbrzych 

tel. +48 74 665 96 06 
walbrzych@integart.com.pl 

Warszawa – Jawczyce 

tel. +48 22 846 33 06 
jawczyce@integart.com.pl 

Wrocław 

tel. +48 71 350 38 58 
wroclaw@integart.com.pl  

 

 

 

 

Flex POLI TAPE TURBO 
 

• gładki, matowy materiał termotransferowy z samoprzylepną warstwą nośną 

• szybki transfer w niskiej temperaturze 

• do zastosowania na tkaninach naturalnych i z domieszkami (100% bawełna, poliester, bawełna/poliester itp.) 

• szczególnie polecany przy nadrukach na T-shirty, odzież sportową i rekreacyjną, gadżety reklamowe i artykuły 
sportowe 

 

Uwaga! Ze względu na dużą różnorodność dostępnych tkanin prosimy przeprowadzić próbę trwałości nadruku 

(także po praniu lub zamoczeniu). Dla zachowania trwałości nadruku należy przestrzegać temperatury i siły nacisku 

podczas wprasowywania aplikacji oraz przepisu prania. Zalecamy również wykonanie próby wycinania i wybierania, 

przy znakach mniejszych niż 1 cm. 

 

Opis aplikacji: 

• wycinać ploterem (nożem o kącie 30° lub 45°) w odbiciu lustrzanym 

• wybrać nieużytki, wprasować przez przeźroczystą warstwę nośną na tkaninę zgodnie z instrukcją: 

• wgrzewać przez 5 sek. w temp. 130oC, 4 sek. w temp. 150oC, 3 sek. w temp. 160oC, ze średnim dociskiem 
prasy  

• polecany do nakładania wielowarstwowego 

• folię nośną zdjąć na ciepło (kolory neonowe na letnio) 

• wyroby z aplikacją prać w temperaturze do 60oC, odwrócone na lewą stronę, można czyścić chemicznie 

 


