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Påsetting av refleks med strykejern 
 

 

Våre sølvfargede reflekser har meget god refleksjon. Råvaren er selvsagt sertifisert og 

godkjent etter høyeste refleksjonsnivå. Ved ettermontering av refleks vil allikevel ikke 

plagget bli godkjent etter EN 471/20471, uavhengig av refleksmengde/kvalitet. Kontakt oss 

om mer informasjon ønskes. 

 

Normalt påsettes slike reflekser med en varmepresse. Ved påsetting vil limet smelte og binde 

seg til tekstilfibrene. Etter at produktet er avkjølt, vil det være festet tekstilet. 

 

En varmepresse er som et kraftig strykejern. Den store forskjellen er imidlertid at en 

varmepresse gir kraftig jevnt trykk på refleksen. 

 

Når produktet festes med varmepresse vil det sitte bra på mange tekstiler, men tekstiler som er 

impregnert eller vannavstøtende er også ”limavstøtende”. Da er det vanskelig å få god 

vedheft. Best vedheft fås på plagg med mye naturfiber (bomull). 

 

Vi kan ikke garantere at alle klarer å feste refleks med strykejern. Type tekstil og teknikk er 

avgjørende. I tillegg til plagget du skal feste på trenges følgende: 

• Refleks 

• Strykejern stilt inn på 2 prikker (eller rett i overkant av 2 prikker – 160°C) 

• Bakepapir 

 

Fremgangsmåte: 

• Sjekk at plagget tåler strykingen! (Mange plagg tåler mer enn det merkingen sier.) 

• Legg refleksen på ønsket tekstil med plastsiden eller papirsiden opp (avhengig av 

hvilken refleks du har). Unngå sømmer/knapper/ujevnheter. 

• Legg på bakepapir for å beskytte plagget, refleksen og strykejernet 

• Plasser strykejernet over refleksen og press hardt i 20 sekunder. 

• Ta bort strykejernet og vent til produktet har blitt avkjølt. 

• Ta av plasten/papiret som beskytter refleksen ved å ta tak i et hjørne og dra forsiktig. 

• Om refleksen sitter tilfredsstillende: Bra! 

• Om refleksen ikke sitter bra nok kan prosessen gjentas – også etter vask. 

 

NB! Man kan ikke forvente samme resultat med strykejern som med profesjonelt utstyr, men 

som med alt annet vil resultatet bli bedre med litt øvelse. 

  


