
 
 
 
 
 

Kleurkaart 
 

flexfolies



Siser P.S. Film Easyweed 
 



 
 
 
Siser Flex is een flex die heel veel wordt gebruikt. Het heeft een mooie kwaliteit en is 
makkelijk pelbaar. Is geschikt voor het bedrukken voor kledingstukken van katoen, polyester 
en hun mengels. Het aanbrengen van meerdere lagen is geen enkel probleem. 
Besteld u meerdere vellen 30×50 cm van 1 kleur, dan worden deze standaard per vel 
geleverd. U kunt in het opmerkingenveld (bij het afrekenen) aangegeven als u deze graag 
aan 1 stuk wil. 
Als er meerdere meters worden besteld, worden deze aan 1 stuk geleverd. 
Wasbaar tot 80 graden. 
Persen: 150 graden/15 seconden. 
* Deze instellingen zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 30 cm 
50 x 30 cm 
100 x 30 cm  



Magicut soft metallic flex 
 

 
 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 25 cm 
30 x 50 cm  



Poli-Flex Image 
 

 
 
 
Flex met leuke printjes van Politape. 
160 graden/15 seconden* 
Hotpeel 
*deze instellingen zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 25 cm 
30 x 50 cm  



Premium Plus Flex (Stahls Cad-Cut) 
 

 

 

 
 
 
Flexfolie van een zeer goede kwaliteit voor textielbedrukking. 
Voelt zacht aan en is zeer elastisch. Blijft daardoor mooi wasbeurt na wasbeurt. Wasbaar tot 
60 graden. 
Kan zowel worden gebruikt voor: katoen, polyester, acryl en gemengde stoffen. Kortom 1 
folie voor heel veel verschillende materialen. 
Zeer geschikt voor zowel gedetailleerde, kleine en grote afbeeldingen. 
Hot peel (m.u.v. Nylon die moet cold peel) 
Materiaaldikte: 90µ 
Persen: 130 ° C – 10 seconden* 
of 
Persen: 150 ° C – 5 seconden* 
* Deze instellingen zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 25 cm 
30 x 50 cm  



Siser 2 Glitter Flexfolie 
 

 
 
 
De Siser Glitter 2 Flex heeft glitterdeeltjes voor schitterende opvallende ontwerpen. 
Persen: 160 graden/15 seconden* 
* Instellingen zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 25 cm 
30 x 50 cm   



Siser Easy Patterns 
 

 
 
 
Flex van Siser met leuke printjes! 
Deze flex moet niet gespiegeld worden bij het snijden!! 
Gebruik warmtebestendige applicatiefolie als de afbeelding uit losse onderdelen bestaat. 
150 graden/15 seconden* 
Hotpeel 
*deze instellingen zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 30 cm 
50 x 30 cm  



Siser Electric Effect Flex 
 

 
 
 
De Siser P.S. Electric is een PVC-vrije flexfolie voor kledingbelettering op textiel gemaakt van 
katoen, polyester en hun mengsels. 
De flex is slechts 90 µ dik en gemakkelijk te snijden en aan te brengen. Ook geschikt om 
kleine letters mee te snijden 
De 11 speciale effectkleuren zijn wasbaar tot 60 °C. 
Persen: 150 graden/15 seconden * 
* Deze instellingen zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 30 cm 
50 x 30 cm   



Siser H5-Turbo Flex 
 

 
 
 
Siser Hi-5 is de ideale flex voor stoffen die hittegevoelig zijn zoals 100% polyester en viscose. 
Dit dankzij de zeer korte perstijd van maar 5 seconden en de relatief lage temperatuur van 
120 graden. Ook verminderd de lage temperatuur ongewenste effecten, zoals het glanzen 
van textiel. 
Kan worden toegepast op onder andere katoen polyester of mixen hiervan. 
Persen: 120 graden/5 seconden (bij multilayer applicaties 150 graden). 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 30 cm 
50 x 30 cm   



Siser Holografisch flex 
 

 
 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 25 cm 
30 x 50 cm  



Siser Metal flex 
 

 
 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 25 cm 
30 x 50 cm   



Siser Sparkle Flex 
 

 
 
 
Flex met een geweldig sprankelt effect. De glitters zijn verwerkt in de flex en heeft daardoor 
een gladde structuur. Daardoor kan deze flex ook worden gebruikt voor applicaties met 
meerdere lagen. 
*Persen: 155 graden/15 graden, hotpeel 
*tijd en temperatuur zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 25 cm 
30 x 50 cm   



Siser Stretch Flex 
 

 
 
 
De Siser P.S. EasyWeed Stretch is geschikt voor t-shirts en andere kledingstukken gemaakt 
van katoen, polyester en hun mengsels met spandex en lycra®. Door zijn elasticiteit en 90 µ 
dikte is de Siser P.S. EasyWeed Stretch is ideaal voor toepassingen op textiel dat wordt 
gebruikt voor sportkleding, dat vaak grote hoeveelheden spandex en lycra® bevat. 
Deze flex heeft een kleverige polyester voering met een hogere kleefkracht waardoor het 
pellen gemakkelijk gaat, vooral bij het gebruik van kleine details. Ook al heeft de folie een 
hoge elasticiteit, hij heeft toch een grote vormvastheid. 
Persen: 160 graden/20 seconden. 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 25 cm 
30 x 50 cm 
  



Superior Glitter Flex 
 
 

 
 
 
Verkrijgbaar in de formaten: 
20 x 25 cm 
30 x 50 cm 


