RedX® Rozkládací nůžkové stany

Údržba opláštění s potiskem tepelným transferem (nažehlení vinylu)

Potisk formou tepelného transferu (nažehlení vinylu) je rychlý a jednoduchý způsob, jak Váš stan proměnit
v efektivní reklamní nástroj. Je to způsob potisku, při kterém se na již vyrobenou střechu (nebo bočnici)
nůžkového stanu za vysoké teploty a tlaku „nažehlí“ vinylová fólie, z které jsou vyříznuty texty nebo loga.

Tento potisk je velice odolný, a při správném zacházení a údržbě vykazuje stejnou trvanlivost jako mnohem
dražší sublimačně digitální potisk, prováděný přímo do struktury látky. Pro dosažení maximální životnosti je
však třeba dodržovat následující postupy a doporučení:
1. Přeprava a skladování opláštění separátně před a po použití stanu
Pokud stan není postaven a používán, opláštění musí být při přepravě či skladování odděleno od konstrukce
stanu. Je nutné střechu (popř. bočnice) z konstrukce sundat, složit a uchovávat separátně. K poškození
vinylového potisku na střeše dochází nejčastěji při přepravě, a to zejména pokud je stan uchováván
v horizontální poloze (vleže) – klouby konstrukce se o sebe mohou otírat, a pokud je střecha stále na
konstrukci a mezi jednotlivými díly konstrukce, vzájemné působení kloubů především při vibracích může
opláštění (a na něm nažehlený vinyl) poškodit.
2. Řádné vysušení opláštění po použití stanu
Déšť či vlhko při používání střeše, bočnicím ani vinylovému potisku neublíží, je ale důležité nechat stan
důkladně vysušit před uklizením, či skladováním (především před odložením stanu na „zimní spánek“ po
sezóně). Při uchovávání či skladování stanu ve vlhkém/mokrém stavu nebo prostředí dojde k postupnému
zplesnivění a narušení struktury látky, což bude mít výrazný vliv na životnost nejen samotného opláštění,
ale samozřejmě i vinylového potisku.
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3. Čištění opláštění s vinylovým potiskem
Ideální postup pro čištění opláštění s vinylovým potiskem:
a. Střechu (popř. střechu i bočnice) ponechat venku na plně otevřené konstrukci.
b. Postříkat nataženou střechu/bočnice vodou ideálně hadicí, aby došlo ke kompletnímu
navlhčení.
c. Do kýble/nádoby napustit teplou vodu s mycím prostředkem či mýdlem.
d. Jemným měkkým smetákem/koštětem/kartáčem použít teplou vodu k umytí stanu, plochu
střechy i bočnic důkladně „vykartáčovat“.
e. Hadicí opět důkladně omýt tak, aby došlo ke smytí veškerého mycího prostředku.
f. Před složením a uschováním nechat dokonale vyschnout.
Na čištění opláštění nesmí být použit vysokotlaký elektrický čistič. Hrozilo by narušení spoje vinylového potisku a samotné látky.

4. Skládání opláštění
Po sejmutí opláštění z konstrukce po použití stanu je nutno dbát na způsob, jakým je opláštění skládáno.
Ideální způsob je takový, kdy část opláštění s vinylovým potiskem je „srolována“. Není doporučeno
„přeložení“ opláštění v místě s vinylovým potiskem, zejména oběma směry – jak horizontálně, tak
vertikálně. Vzniká tak ostrý „hrot“, který je náchylný k odření/poškození.
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