
BSN FOLIE 
 
BSN folien er tilgjengelig i 2 forskjellige varianter 
 
 
BSN Type J  Brukes på plagg som skal vaskes med opp til 95°C og også renset. 
   Folien har smeltepunkt ved 135°C 
 
BSN Type H  Brukes på plagg som skal vaskes med opp til 40 °C og også renset. 
   Folien har smeltepunkt ved 105°C 
 
 
1. Hvordan feste termofolien BSN til broderiet/emblemet 
 
Plasser BSN på baksiden av broderiet/emblemene med det medfølgende papiret opp. 
BSN folien blir så festet fast til broderiet ved hjelp av en standard fikseringspresse. 
 
Type Temperatur Trykk Tid 
BSN Type J ca. 170° C 0,3 bar/0,3 Kp cm ca. 5 sek. 
BSN Type H ca. 135 °C 0,3 bar/0,3 Kp cm ca. 5 sek. 

 
Fikseringspresse er det mest vanlige å feste folien med, men Type H kan likevel også festes ved 
hjelp av et strykejern. I det tilfellet bør pressetiden være på ca. 10 – 15 sekund under lett trykk. 
 
Det er viktig at du ikke setter for høy temperatur eller for kraftig press under fikseringen av folien. 
Den skal legges lett på, og bør ikke trenge for dypt ned i undertråden og materialet. Det er viktig at 
det er nok kvantum folie igjen på baksiden av broderiet for å få festet broderiet/merket fast på 
klærne (som da skjer i en annen operasjon senere). 
Etter påføringen, fjern silikon papiret og skjær eller stans ut broderiet/merket. 
Nå er merket klar for å bli festet på plagget. 
 
 
2. Hvordan feste merket på plagget 
 
 Type J  med fikseringspresse Type H med strykejern 
Temperatur ca. 170°C Ca. 135°C 
Press ca. 1.4 bar/1,4 Kp cm Legg press på jernet 
Tid ca. 15 sekund ca. 20 – 25 sekund 

 
 
Alle verdier er generelle og må tilpasses tykkelsen og varmebestandigheten til de forskjellige 
plaggene.  
  
3. Vasketester 
 
Full lim-styrke blir først oppnådd etter 48 timer. Utfør derfor vasketester først etter 48 timer. 
 
 
 
AMATEC AS påtar seg ingen ansvar for feil/problem som måtte oppstå i forbindelse med bruk av 
overnevnte artikler. 
 


