Set Obsahuje:
- 9 ks nití - barvy 2800,2820,2827,2852,2840,2887,2900,2999,2862
100% polyester
Nitě určené pro strojní vyšívání, jsou vyrobené z kvalitního lesklého polyesteru hedvábí. Mají
velmi vysokou lesklost blížící se nitím viskózovým, ale navíc mají vysokou pevnost v tahu,
odolnost proti světlu - stálou barevnou trvanlivost, odolávají vysokým teplotám a jsou odolné
chemickému čištění.
130x2 dtex, 275 dtex, 900 cN, k dispozici v návinu 260/1000/5000 m.
Nitě splňují evropskou normu EN 12590:1999 a mají certifikát OEKO-TEX.
- Lehce trhací materiál , bílý, 20cm 1m
Velmi kvalitní lehce trhací podkladový materiál v bílé barvě.
Perfektní zpevnění ve všech směrech.
Tento typ je vhodný pro výšivku na pevnější materiály jako jsou džínovina, tkaná bavlna apod.
Po aplikaci výšivky se přebytečný materiál odstraní odtržením.
- Trhací podkladový materiál černý 20cm x 1m
Velmi kvalitní trhací podkladový materiál v černé barvě.
Perfektní zpevnění ve všech směrech.
Tento typ je vhodný pro výšivku na stabilní materiály, džínovinu, tkanou bavlnu apod.
Po aplikaci výšivky se přebytečný materiál odstraní odtržením. Dostupný také v bílé barvě.
-Vodou rozpustná vyšívací folie 20cm x 1m
Speciální průhledná fólie, která se používá jako horní krytí výšivky, nebo jako podkladový
stabilizátor. Fólie se rozpustí po ponoření do teplé vody. Je vhodná na výšivky materiálů, kde
jsou smyčky, jako ručníky, hrubá vazba tkaniny, šifon, organza, síťovina atd.
Užitečná pro výšivky, které jsou vidět z obou stran. Umístěte stabilizátor s materiálem do
rámečku a vyšijte výšivku. Po skončení ponořte do teplé vody.
- Střihací podkladový materiál, bílý 20cm x 1m
Velmi kvalitní stříhací podkladový materiál v bílé barvě.
Perfektní zpevnění ve všech směrech.

Tento typ je vhodný pro výšivku na úplety jako jsou trička, polokošile apod. Je velmi jemný a
příjemný na omak.
Po aplikaci výšivky se přebytečný materiál odstraní odstřižením.
V případě potřeby můžete materiál použít ve více vrstvách.
- Titanové nůžky - 5 1/4" (13 cm) vyšívací -1ks
- Lepidlo ve spreji SPIRIT 5 STRONG - spray 500 ml -1ks
je sprej v podobě dočasného lepidla se zesíleným lepícím efektem, které umožňuje opakovanou
fixaci materiálu. Sprej lze použít pro dočasné a opakované lepení textilních materiálů, papírů,
tenkých kartónových papírů, plastů, filmů a celofánů k dalšímu materiálu, a to bez rizika posuvu
jednoho materiálu od druhého.
• Pružné látky a úplety:
Zabraňuje "vytažení" materiálu přilepte vliselín na materiál pomocí SPIRIT 5.
• Aplikace:
SPIRIT 5 perfektně fixuje aplikace po dobu vyšívání. Nedochází k posunu materiálů i když je
nemůžete chytit do rámečku.
• Hladké látky:
SPIRIT 5 zabraňuje posunutí látky. Vliselín postříkejte a přitlačte na látku.
• Díly které nechceme nebo nemůžeme upínat, například z důvodu vyloučení otlačenin.
Vliselín upněte, postříkejte SPIRIT 5 a na něj přilepte díly určené k vyšití.
• Přířezy:
SPIRIT 5 fixuje prířezy na vliselín – znamenitě se hodí pro kapsy kalhot, límce, manžety atd.
Spirit 5 sprej 500 ml je široce používaný v textilním průmyslu pro připevnění zpracovávaných
aplikací, vzorů během řezání nebo kreslení. Je nezbytný v seriové výrobě pro upevnění elementů
před finálním zkompletováním. Velmi vhodný je i pro návrháře.

