
                               Monteringsvejledning til SISER strygefolier 
 
Strygefolie består af 2 lag – selve folien og en plastliner. Lineren er blank og folie/limsiden er mat.  
Lineren fungerer som overførselsbase for strygefolien.  
Man skærer spejlvendt i folielaget/limsiden ned til lineren. 
Lineren skal blive siddende på folien indtil, tekst el. motiv er varmet på. På nogle strygefolier skal 
lineren pilles af, mens folien stadig er varm og andre, når folien er kølet af. (se nedenfor) 
Brug ikke skyllemiddel, hvis tøjet vaskes inden, det skal påsættes strygefolie.  
De folier, der kan tumbles, bør ikke tumbles ved højere grader end, de kan vaskes ved.  
HUSK altid at vende vrangen ud på tøjet ved vask og tumbling.  
Man stryger ikke, når man sætter folie på med et strygejern – man skal presse og det skal være på et 
hårdt underlag (fx træ spækbræt). Alle folierne skal sættes på med et medium pres undtagen Hi-5, her skal 
presset være hårdt. Læg et stykke bagepapir el. et teflon ark mellem folie og presse/strygejern. 
Vi anbefaler, at man bruger et infrarødt termometer (kan købes i byggemarkeder) til at kontrollere strygejernet 
eller pressens reelle temperatur inden, monteringen startes. 
Vask først tøjet 24 timer efter montering. 

 
P.S. Film 150 grader i 15 sek. Pil varm / kold. Vask: max 60 grader, kan tumbles 

 
P.S. Stretch 160 grader i 20 sek. Pil varm / kold. Vask: max 60 grader, kan tumbles 

 
P.S. Extra 160 grader i 15 sek. Pil varm / kold. Vask: 40 grader, kan tumbles 

 
P.S. Electric 150 grader i 15 sek. Pil varm / kold. Vask: max 60 grader, kan tumbles 

P.S. Subli 130 grader i 15 sek. Pil varm / kold. Vask: max 40 grader  

SOFT 155 grader i 15 sek. Pil varm. Vask: max 60 grader, kan tumbles 
 
HI-5 120/150 grader i 5 sek. Pil varm / kold. Vask: max 60 grader, kan tumbles 
 
FOIL 135 grader i 15 sek. Pil varm. Vask: max 40 grader 
 

  Stripflock 155 grader i 15 sek. Pil varm / kold. Vask: max 60 grader, kan tumbles 

Glitter 2 160 grader i 15 sek. Pil varm / kold. Vask: max 40 grader 

  Sparkle 155 grader i 15 sek. Pil varm. Vask: max. 60 grader 
 
 Vernice (blank Moda)   150 grader i 15 sek. Pil koldt. Vask: max 40 grader 

 
Lumen 150 grader i 15 sek. Pil varmt / koldt. Vask: max 40 grader, kan tumbles 

  Thermo Reflex      155 grader i 5 sek. + 10 sek. Pil koldt. Vask: max 95 grader, kan tumbles. 
  2000 Først hæftes folien i 5 sek. med et medium tryk. Basen tages af varm og der  
 ligges et teflon ark / bagepapir over og herefter presses det igen i 10 sek. 

 med medium pres. 

 
3D Techno 155 grader med et moderat tryk i 3 sek., basen tages af.  

Herefter varmes folien yderligere 20 sek. med hårdt pres. 
Monteres med strygejern: Monteres 3 sek. Basen tages af. 
Herefter stryges folien i 20 sek. ved 140 med et hårdt pres. 
Vask: max 40 grader, kan tumbles (lav temperatur) 
  

 
 
Rigtig god fornøjelse!  
Se evt. yderlige oplysninger og videoer på www.lmt-gruppen.dk eller www.siser.com 

 

http://www.lmt-gruppen.dk/
http://www.siser.com/

