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Nakışlı bir rozeti veya amblemi bir kumaş üzerine kalıcı olarak sabitlemek, pek çok nakışçının her gün yaptığı bir 
iştir. Ancak bu iş, giysi, şapka veya bere müşteri tarafından kullanıldığı sürece yapışkan fi lmin sabit kaldığından 
emin olmak için doğru şekilde yapılmalıdır. Bu nedenle her zaman, zaman içinde özelliklerini kaybetmeyen 
güçlü bir yapışkan arayın ve sizin ve müşteriniz için güvenli ve kullanımı kolay olduğundan emin olun.

Nakışı bir fırın kağıdı veya yağlı kağıt üzerine 
yüzüstü yerleştirin. Nakışın/rozetin arkasına, 
yüzüstü duracak şekilde bir Heat Seal parçası 
yerleştirin, ütüyü korumak ve yapışmayı 
önlemek için çıkarılabilir kağıdın üstte 
kaldığından emin olun.

Yapıştırıcıyı etkinleştirmek ve fi lm ile rozet 
üzerine ön yapıştırma yapmak için çıkarılabilir 
kağıt tarafını 5 saniye boyunca 2 noktadan 
düşük basınçla (buharsız) ütüleyin.

İhtiyacınız olan şeyler: Heat Seal eriyebilir yapışkan fi lm, ütü, makas, temiz bez

Madeira Heat Seal (Yapışkan Film) Hakkında:
Heat Seal, her tür yamayı ve rozeti giysilere veya şapkalara kalıcı olarak yapıştırmak için kullanılan, yük-
sek yapışma gücüne sahip termoplastik bir yapışkan fi lmdir. %100 kopoliamitten yapılmıştır. Asetat, ipek, 
pamuk, rayon veya yün gibi birçok malzemeye sağlam bir şekilde yapışır. Kuru temizlemeye uygundur ve 
40 °C‘ye kadar olan sıcaklıklarda yıkanabilir. 

Adım adım uygulama kılavuzu: Madeira Heat Seal yapışkan fi lm nasıl kullanılır?

Malzemelerin yerleştirilmesi Dikkatlice ütüleyin

Hemen ardından, nakışın arkasını tam olarak 
kaplaması için fazlalık fi lmi çıkarın.

Fazla gelen fi lmi çıkarın
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Çıkarılabilir kağıdı çıkarın ve nakışın arkasını giysi 
üzerinde, rozeti sabitlemek istediğiniz noktaya 
getirin.

Rozeti kumaşın üzerine yerleştirin
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Rozetin üzerine temiz bir bez koyun ve rozeti 
elbiseye sabitlemek için parmaklarınızla bastırın.

Giysi üzerine önceden sabitleyin
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Henüz tam olarak sabitlenmediği için rozeti 
çıkarmamaya dikkat ederek giysiyi ters çevirin. 
2 noktadan, buharsız, kumaş tarafından 15-20 
saniye boyunca sert bir şekilde bastırarak 
ütüleyin.

Son sabitleme

Nakış rozetlerini sabitlemek için Heat Seal yapışkan fi lm nasıl kullanılır?



Önemli kullanım bilgileri:
• Kullanmadan önce, tam yapışma kuvvetine ulaşılana kadar 48 saat bekleyin! 
• Tutkal her ütülendiğinde yeniden etkinleşir.
• Yapıştırma koşulları makine ve kumaşlara göre değişiklik gösterebilir.
• İdeal kişisel ayarlarınızı belirlemek için daima testler yapın.
• Kumaşın ütüleme sıcaklıklarına dayanabileceğinden emin olun.
• 30 saniyeden uzun süre 160 °C‘nin üzerinde sıcaklığa çıkarmak, malzemelere zarar verebilir. 
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Nakış rozetlerini sabitlemek için Heat Seal yapışkan film nasıl kullanılır


