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Controleer of de stof geschikt is om te strijken.
Stel de temperatuur van uw strijkijzer in op katoen.
Gebruik GEEN stoom.
Haal het label van het transparante vel.
Leg de stof op een harde, kreukvrije, gladde ondergrond.
Gebruik een stuk bakpapier als beschermlaag.
Druk gedurende 5 tot 10 seconden met het strijkijzer op het label.
Laat de stof 15 seconden afkoelen, verwijder daarna voorzichtig het
bakpapier.
9. Zorg ervoor dat het label goed is verwerkt in de stof. (De structuur van de stof
is zichtbaar door het label heen.)
10. Na aanbrengen van het strijklabel kunt u het textiel met het label pas na 48
uur wassen.

Belangrijk:
Stel geen hogere temperatuur in om de labels sneller te laten smelten. Het is
belangrijk dat het gesmolten label zich mengt met de stof, zodat de structuur en de
kleuren van de stof zichtbaar zijn door het label heen.
Als het label nog los zit na het strijken, dan heeft u het label niet lang genoeg
aangedrukt of u heeft met een te lage temperatuur gestreken. Herhaal punt 1 t/m 10
met een hogere temperatuur en korter tijd.
Als het label zich te veel heeft gemengd met de stof en hierdoor moeilijk leesbaar is,
dan was de strijktemperatuur te hoog of heeft u het te lang gestreken. Herhaal punt 1
en 10 met een lagere temperatuur en tijd.
Tip 1: Voor stoffen die niet geschikt zijn om op een hoge temperatuur te strijken, zet
u het strijkijzer op een gemiddelde temperatuur. Het label zal plakken en is wasbaar
tot op 90 graden.
Tip 2: Bij sokken kunt u het label het best in de lengte strijken zodat het label niet
meerekt tijdens het gebruik.
Tip 3: Als u op nylon kousen wilt gaan strijken, gebruikt u dan een dubbele
beschermlaag. Hierdoor voorkomt u dat de kousen smelten.
Het label bevat geen Ftalaten en PVC.
Indien u de labels wenst te verwijderen, kunt u stoom gebruiken of een andere
blanke label eroverheen strijken.

