
MATERIAL NECESSÁRIO
1- Papel  “SUBLIMÁTICO”;
2- Color Subli Fosco;
3- Prensa térmica;
4- Camiseta;
5- Plotter de recorte ou tesoura.

COMO USAR
1- Imprima a imagem no modo espelho ou invertido no 
papel Sublimático ( impressora com tinta sublimática);
2- Regule a temperatura da prensa térmica entre 200º à 
210ºC;
3- Coloque a folha Color Subli Fosco com a face porosa 
voltada para cima;
4- Coloque sobre a folha Color Subli Fosco o papel 
Sublimático impresso, com a imagem voltada para baixo;
5- Realize a prensagem por 20 à 25 segundos;
6- Retire o papel sublimático do Color Subli Fosco a quente 
e recorte a imagem com tesoura ou plotter de recorte 
caso haja experiência;
Obs: Não retirar o liner (papel de fundo do Color Subli 
Fosco) durante a transferência da imagem;

              

IMPORTANTE
Coloque a camiseta na prensa e realize o pré aquecimen-
to por 3 segundos, apenas para alisar o tecido e retirar a 
umidade

7- Agora você tem em mãos o Color Subli Fosco com a 
imagem desejada já transferida, retire o liner do Color Subli 
Fosco;
8- Coloque o Color Subli Fosco sobre a camiseta na 
posição que desejar;
9- Para proteção da imagem durante a prensagem utilize 
o liner do próprio Color Subli Fosco, teflon ou papel sulfite;
10- Prense a imagem por 15 à 20 segundos.
11- Após a prensagem  retire imediatamente o papel de 
proteção da estampa.

Durabilidade do Color Subli Fosco
Este Color Subli Fosco foi desenvolvido para uma ótima 
aderência, seguindo os passos do manual de uso correta-
mente, ele não sai após a transferência para o tecido. Ele 
pode, inclusive, ser lavado em máquinas industriais sem 
qualquer risco de descolar o tecido. No entanto, para se 
obter esta durabilidade,  todo o processo acima deve ser 
rigorosamente seguido e o equipamento regulado de 
maneira adequada.

Durabilidade da Imagem Estampada no Color Subli Fosco
A durabilidade e o resultado da imagem depende da 
qualidade do papel que você esta utilizando (papel de 
alta qualidade, imagem conservada por mais tempo) e 
qualidade da tinta (tinta original e tinta paralela).

Aderência do Color Subli Fosco ao Tecido
Se o Color Subli Fosco não estiver aderindo ao tecido é 
sinal que a prensa térmica não está com a temperatura 
ou a pressão adequada para a prensagem. Regular nova-
mente o equipamento aumentando a intensidade destas 
variáveis (sugestão: passar a temperatura para 215ºC ou 
220ºC e aumentar gradativamente a pressão até que o 
filme não se descole mais do tecido).

OBSERVAÇÃO
 O mercado nacional e internacional apresenta diversos 
tipos de prensas térmicas. Existem as prensas que apresen-
tam pressão uniforme por toda a superfície e aquelas que 
não tem esta uniformidade, devido também ao uso e o 
passar do tempo, os mesmo motivos causam diferenças 
na indicação de pressão e temperatura, ou seja, o equi-
pamento informa uma temperatura ou pressão que não 
corresponde a realidade. 

COLOR SUBLI
FOSCO

PAPEL COLOR FOSCO

LOJA.PORTPRESS.COM.BR

(11) 3526-1616
(11) 98320-0590

Avenida Doutor Hugo Beolchi, 616 - Jabaquara - São Paulo - 04310-030

Imagem Finalizada
no Tecido

Imagem já recortada e 
transferida

para a camiseta

Imagem Reversa
Sublimático

Color Subli

Desmolde

Imagem Normal

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CUIDADOS:
- Lavagem domiciliar ou industrial, sem restrições. 
- Evitar a utilização de alvejantes e escovas na imagem.
- Nunca passar o ferro sobre a imagem.

DIMENSÕES
Disponível em formato A3


