
Dobře přilepené, rychleji ušité!
Již žádné špendlíky, stehování, spreje, již jen Stylefix! 

Stylefix
Úzká oboustranná lepicí páska na textil
Šířka: 4 mm, délka: 50 m, vyrobeno v Německu

Doposud jsme fixovali stuhy, výšivky, štítky a mnoho dalšího před šitím buď špendlíky, lepidlem ve spreji nebo lepicími tyčinkami.  
Fixování nebylo dokonalé,  materiály po sobě klouzaly nebo se mírně vlnily.
Nyní je tu však STYLEFIX - Lepicí páska pro každý šicí projekt: rozměrově stálá, měkká, netoxická a bez zápachu.

Páska Stylefix přináší revoluci v šití
• odstraní potíže s přichycením, dobře a rychle zafixuje cokoli před šitím
• fixuje všechny druhy látek snadno a rychle jen tlakem Vašich prstů
• je barevně a tvarově stálá i po vyprání a sušení v sušičce
• ušité lze prát i sušit v pračce a sušičce
• nezalepí jehlu díky speciálnímu složení lepidla
• díky speciálnímu složení lepicí vrstvy je páska barevně a rozměrově stálá a zůstává měkká, poddajná mezi vrstvami látky i po 

mnoha praních
• dá se zarovnat podle libosti, protože lepicí páska se k látce přilepí až při silnějším stlačení prstem.

Návod k použití
• lepící pásku nalepte v požadované délce a na konci odstřihněte
• postupně sloupněte podkladový papír a nalepte druhou látku
• v případě potřeby lze druhou látku upravit a opakovaně přilepit dokud nebudete spokojeni
• poté tlakem prstu pevně zatlačte. Teprve nyní dojde k fixaci!
• nyní můžete bez obav šít, materiál se ani nehne. 

Poznámka:
• pásku pereme pouze mezi dvěma látkami, není vodorozpustná
• samostatně ji nelze vyprat, dochází k znehodnocení

Můžeme použít na jakékoli aplikace, hlavně však na:
• zipy
• aplikace, štítky, výšivky, nášivky
• okraje tkaných látek
• lemy, dokonce i dvojité
• otvory
• záclony, plátno, kůže
• stuhy
• malé kousky plsti na stabilizátoru výšivky
• obtížné švy
• zipy bundy – přilepte až k samému okraji, aby byl stylefix později překryt látkou
• nášivkové kapsy- Stylefix pásku umístěte v oblasti pozdějšího dvojitého švu

Věříme, že Vám tato páska usnadní a zrychlí Vaši práci a přinese usnadnění práce obzvláště v obtížných oblastech šití.
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