
CARACTERÍSTICAS DOS PAPÉIS TRATADOS
Esse papel é indicado para tecidos sintéticos brancos de 
microfibra, lycra, cetim e todos os tecidos mistos que con-
tenham 70% de poliéster. 
 - Diminui consideravelmente a absorção da tinta pelas 
fibras do papel, o que trará em média 35% de economia 
na carga de tinta, com melhor definição de imagem e 
fidelidade das cores em relação aos papéis sem trata-
mento.

PERFIL:
- Considerar o papel/ tinta e impressora para se ter um 
perfil ideal.
- O perfil correto reduzirá a carga de tinta na impressão 
sem perder qualidade e com ganho no tempo da seca-
gem.
- Imprimir a imagem modo espelho/ invertido.
- A tinta não pode estar exposta ao sol para não oxidar.

IMPORTANTE
Consultar os fabricantes de tinta para a temperatura / 
tempo ideal de transferência.
Aguardar 1 hora antes de transferir a imagem impressa 
para um melhor desmolde da tinta.

EQUIPAMENTO:
-Bulk Ink, tinta
sublimática

TRANSFERÊNCIA:
- Tempo de prensagem: 20 segundos;
- Temperatura: 205ºC;
- Pressão: manter planicidade da prensa e usar base ade-
quada.

OBS: não trabalhar com tecidos úmidos pois poderá apre-
sentar manchas quando sublimados. Sugerimos passar o 
tecido com a prensa antes da transferência.

SALA CLIMATIZADA:
- Temperatura de 20 à 25ºC;
- Umidade do ar de 50 à 60% ;
- Evitar ar condicionado próximo à impressão.

ESTOCAGEM:
- Armazenar as folhas em embalagens zips, não deixar em 
cima de pisos ou encostar em paredes para proteger da 
umidade.
- Quando necessário utilizar lâmpadas incandescentes 
para diminuir umidade do papel (estufa).

OBSERVAÇÕES:
- O papel não é compatível com todas as tintas do merca-
do.
Sugerimos fazer testes para confirmação da compatibili-
dade  com o tipo de tinta.
- Acabamento da imagem transferida será de acordo 
com as características do tecido - Brilho, Textura e etc...

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CUIDADOS:
Máquina circular, de 3 à 5 lavagens

EMBALAGEM
Caixa com 100 folhas tamanho A3 e A4.
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