
Flizelina do haftu

Samoklejąca f l ize l ina

FILMOPLAST® to doskonała wielozadaniowa flizelina z smoprzy-
lepnym klejem, która zastępuje zapinanie w tamborki, nie pozosta-
wiając śladów po ramkach na delikatnych tkaninach i nie uszkadza 
haftowanych elementów takich jak kołnierzyki, czy mankiety koszul. 
Służy również do haftowania elementów których nie sposób zapiąć 
w tamborki np. szlufek od spodni czy listew guzikowych gotowych 
koszul. Nadaje się do wielokrotnego klejenia elementu haftowanego 
w tym samym miejscu, co powoduje niebywałą oszczędność czasu 
i materiału. Doskonała do haftowania cholewek butów czy gotowych 
czapek na zwykłym płaskim stole.

Flizelina 
wielokrotnego użycia!



Zastosowanie:

Informacje techniczne:

!

u  Skład: 
 Jednostronnie samoklejąca flizelina składająca się  
 w 75% z celulozy i w 25% z włókien syntetycznych ciętych.

 Klej: dyspersja poliakrylu na bazie wodnej – nie starzejąca się 
 o długotrwałej elastyczności.

 Zabezpieczony papierem silikonowym o dużej 
 wytrzymałości.

u  Gramatura: 50 g/m2 wraz z klejem
          62 g/m2 papier silikonowy

u  Kolor: 
 biały i czarny

u  Rolki: 
  20 cm x 25 m 
  50 cm x 25 m
  65 cm x 25 m
  85 cm x 25 m
  100 cm x 25 m
  20 cm x 100 m

u  Wysyłka i sprzedaż: 
  od 1 rolki

u  Haftowanie tkanin czarnych 
 i delikatnych takich jak aksamit, atłas,  
 jedwab, boucle itp.

u  Możliwość haftu na elementach małych  
 i wąskich jak np. paski czy listwy guzikowe 
 koszul.

u  Klejenie na samporzylepny klej 
 haftowanych elementów.

u Stabilizacja elementów haftowanych bez  
 odcisków ramek tamborka jak np.:  
 kołnierzyki mankiety koszul.

u  Możliwość haftowania elementów 
 wymagających bardzo dobrej stabilizacji.

Magazynowanie:
Przed użyciem 

FILMOPLAST powinien 
znajdować się w pomieszczeniu 

produkcyjnym co najmniej 
3 godziny celem 

aklimatyzacji.



Sposób użycia:

1.

2.

3.

4.

u  FILMOPLAST® zapinać zabezpieczającym papierem do góry. 

 Następnie nakłuć igłą miejsca będące polem haftu i przy
 pomocy linijki i flamastra połączyć te punkty wyznaczając  
 pole haftu powiększone o margines około 2 cm dookoła.  
 Na papierze, który znajduje się wokół pola haftu  
 zaznaczyć flamastrem miejsca (najlepiej 2 lub 3)  
 fiksacji danego elementu.

u  Papier zabezpieczający delikatnie „zadrapać“ 
 końcówką nożyczek, bądź igłą i oderwać odsłaniając  
 flizelinę z klejem. W ten sposób uzyskujemy gotową 
 do pracy powierzchnię.

u  Przyłożyć haftowany element do zaznaczonych 
 punktów na papierze i delikatnie rozprasowując 
 (dociskając) palcami przykleić do flizeliny. 

 Tak przygotowany element możemy zacząć haftować.

u  Po wyhaftowaniu delikatnie wyrywamy,  
 bądź wycinamy haft z flizeliny uzyskując prostokątny  
 lub owalny otwór nie wyjmując tamborka z maszyny. 
 Aby ułatwić pracę przesuwamy ramę do przodu używając  
 opcji automatycznego wjazd/wyjazd.

u  Na uzyskany otwór nakładamy flizelinę  
 uprzednio przygotowaną, nieco większą o około 1 cm. 
 Brzegi FILMOPLASTU® przytrzymują nałożoną flizelinę,  
 a pozostały margines przytrzymuje haftowany element  
 i haftujemy.

u  Następne czynności są już bardzo proste. Po skończonym
 hafcie zwyczajnie podnosimy element do góry i on 
 odchodzi wraz z przyhaftowaną flizeliną odsłaniając znów
 poprzednio wycięty otwór na który nakładamy flizelinę 
 i następną haftowaną sztukę tkaniny.

u  Czynność tą można powtarzać wielokrotnie, aż do utraty zdolności 
 FILMOPLASTU® do klejenia. Zdoność do klejenia zależna jest 
 od pylenia tkaniny – dzianiny i tkaniny bawełniane, które pylą 
 zaklejają FILMOPLAST® i traci on prędzej siłę.

 
  Na pozstały po pracy FILMOPLAST można na powrót  

  przylepić oddzielony wcześnie papier i wykorzystać  
  go do innych prac. 

Na życzenie wysyłamy obrazową płytę z nagranym filmem, bądź możecie znaleźć to samo na www.yotube – filmoplast.

5.

6.

7.

W przypadku, 
gdyby igła obkeiła 
się klejem należy 

ją przetrzeć suchą 
szmatką.

Tip!



Wiele twarzy flizeliny z klejem:
u  Nadaje się wspaniale do naprawiania  
 książek, które „dostały“ luźnych kartek.

u  Doskonały produkt dla bibliotek. Pomaga naprawić 
 „zerwane“ stronice książek, bez zaklejania tekstu 
 w sposób szybki i trwały.

u  Podklejania obrazów oraz grafik. Naklejania wyciętych motywów
 z tkanin, papieru, słomy, zasuszonych kwiatów i innych na własnym 
 skomponowanym obrazie. Ekspozycji, którą można dowolną ilość razy  
 zmieniać naklejając i odklejając i w ten sposób tworzyć swoja niepowtarzalną 
 kompozycję (jak na magnetycznej tablicy).

u  Stosowanie jako podkład na ścianę pod fototapety i elementy ozdobne, które powinny 
 być klejone na flizelinę.

u  Podklejanie od spodu przeciętych tkanin (obrus).

u  Podklejanie kryształowych luster od tylnej strony, zabezpieczając je przed utlenianiem.
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Dalsze pełne informacje uzyskacie Państwo na stronie www.gunold.pl lub telefonując do nas lub pisząc na adres: 
gunold@gunold.pl.

GUNOLD GmbH · Obernburger Str. 125 · 63811 Stockstadt/Germany · Tel.: +49 (0) 6027 2008-0 · Fax: +49 (0) 6027 3772 · email: service@gunold.de · www.gunold.de

Distributed by:

DAKO Vrt GUNOLD
Brzeźna 3
90-303 Łódź
Tel. 42/637 11 06

Oferta �zelin
      Artykuł                                   Kolor                       Jak usuwać           Eko Certy�kat        Sposób użycia             Gramatura             Szerokość         Długość                             Skład

 STIFFY 1620  biała, czarna  wyrywalna  tak  podkładać  25  105  200  75 celuloza, 25 synt. 
 STIFFY 1640  biała, czarna  wyrywalna  tak  podkładać  37  105  200  75 celuloza, 25 synt.
 STIFFY 1650  biała, czarna  wyrywalna  tak  podkładać  50  52  25  75 celuloza, 25 synt.
 STIFFY 1650  biała, czarna  wyrywalna  tak  podkładać  50  105  200  75 celuloza, 25 synt.
 STIFFY 1860  biała wyrywalna  tak  podkładać  60  105  200  75 celuloza, 25 synt.
 STIFFY 1950  biała, czarna  wycinalna  tak  podkładać  80  45  25  100 poliester
 STIFFY 1950  biała, czarna  wycinalna  tak  podkładać  80  90  100  100 poliester
 STIFFY 1980  biała  wyrywalna  tak  podkładać  75  52  25  75 celuloza, 25 synt.
 STIFFY 1980  biała  wyrywalna  tak  podkładać  75  105  200  75 celuloza, 25 synt.
 STIFFY 1995  biała  wyrywalna  tak  podkładać  95  105  200  75 celuloza, 25 synt.
 STIFFY 2040  biała  wycinalna  tak  podkładać  50  100  180  100 poliester
 STIFFY 1620B  biała  wyrywalna  tak  naprasować  40*  105  200  75 celuloza, 25 synt.
 STIFFY 1640B  biała  wyrywalna  tak  naprasować  48*  52  25  75 celuloza, 25 synt.
 STIFFY 1640B  biała, czarna  wyrywalna  tak  naprasować  48* 105  200  75 celuloza, 25 synt.
 STIFFY 1860B  biała, czarna  wyrywalna  tak  naprasować  65*  105  200  75 celuloza, 25 synt.
 STIFFY 1950B  biała, czarna  wycinalna  tak  naprasować  115*  30  100  100 poliester
 STIFFY 1950B  biała, czarna  wycinalna  tak  naprasować  115*  63  100  100 poliester
 STIFFY 1950B  biała, czarna  wycinalna  tak  naprasować  115*  90  100  100 poliester
 TEXTI 582  biała wyrywalna  nie  podkładać  75  67  200  21 wiskoza, 79 poliester
 TEXTI 1485  biała wyrywalna  nie  podkładać  85  100  100  100 wiskoza
 TEXTI 1751 biała  wyrywalna  nie  podkładać  35  50  25  100 wiskoza
 TEXTI 1751  biała  wyrywalna  nie  podkładać  35  33  200  100 wiskoza
 TEXTI 1751  biała  wyrywalna  nie  podkładać  35  100  200  100 wiskoza
 TEXTI 1970  biała  wycinalna  nie  podkładać  70  105  100  100 poliester
 FILMOPLAST®  biała, czarna  wyrywalna  nie  samoprzylepny  50*  50  25  75 celuloza, 25 akrylat
 FILMOPLAST®  biała, czarna  wyrywalna  nie  samoprzylepny  50*  65  25  75 celuloza, 25 akrylat
 FILMOPLAST® biała, czarna wyrywalna  nie  samoprzylepny  50*  85  25  75 celuloza, 25 akrylat
 FILMOPLAST®  biała, czarna  wyrywalna  nie  samoprzylepny  50*  100  25  75 celuloza, 25 akrylat
 SOLVY FABRIC  biała rozpuszczalna w wodzie  nie  podkładać  40  50  25  100 poliwinyloalkohol
 SOLVY FABRIC  biała rozpuszczalna w wodzie  nie  podkładać  40  155  200  100 poliwinyloalkohol


