
Com o papel Transfer Colorjet Laser HiTemp você pode 
personalizar e vender camisetas, bonés, aventais e outros 
produtos com um transfer de alta qualidade de impressão 
e imagem, sem sair de casa e com custo acessível.

O processo de transferência da imagem para o tecido é 
muito rápido e simples.

Um grande diferencial desse papel é que ele atende 
praticamente todos os equipamentos, indicado para a 
nova geração de impressoras a laser coloridas com uma 
fusão e temperaturas mais elevadas (a partir de 190ºC) e 
sua textura é mais fina.

1- Desenvolvido para impressoras a laser coloridas de alta 
temperatura, fusão a seco; copiadoras com ou sem óleo 
no fusor. Indicado para fotografias de alta resolução e 
imagens em  tecidos claros, de algodão, poliéster,  
algodão / poliéster 50/50, toalhas, camisetas,  sacolas 
ecológicas entre outras. Disponível nos tamanhos: A4 e 

2- Para melhor qualidade de imagem é necessário alguns 
testes para saber a configuração ideal do modo de 
impressão de modo que o transfer não receba muito 
calor (Ex: etiqueta, transparência, papel pesado, papel 
grosso...) Usar a Bandeja By-pass ou somente a bandeja se 
a impressora não tiver uma bandeja By-pass;

3- Não colocar mais de 50 folhas por vez na bandeja; 
Configuração da impressora / copiadora: Modo espelho / 
invertido;

4- IMPORTANTE
Não é necessário pré-aquecer o tecido, mas se fizer, 
deixar o tecido esfriar completamente. Manter o papel 
Transfer em plástico fechado até a sua utilização. Isso 
evitará a umidade e fechar o plástico a cada uso.

5- Temperatura da prensa térmica em aproximadamente 
190ºC. Pressao da prensa térmica: média alta 
(aproximadamente 40 libras de pressão). 

CARACTERÍSTICAS:
* Ótima qualidade;
* Textura mais fina;
* Maciez da imagem após a transferência no tecido;
* Fácil estampagem;
* A transferência é feita através da prensa térmica;
* Fácil retirada após a prensagem;
* Ótima elasticidade, alta resistência à lavagem.

Colocar o papel transfer com a imagem voltada para 
baixo, em contato com o tecido, na posição desejada. 
Tempo de transferência: 15 segundos.

6- Esperar 5 segundos (imagens menores) a 8 segundos 
(imagens maiores) para remover o papel transfer 
enquanto estiver quente, de forma consistente em 
direção diagonal. Para deixar uma textura mais macia 
você pode prensar em cima da imagem, com uma folha 
de teflon ou silicone por 5 segundos e depois retirar, a 
quente ou a frio.

7- Aguarde 24 horas antes de 
lavar (usar água morna ou fria, 
não usar amaciante ou 
alvejante, passar pelo avesso). 
Não usar o ferro diretamente na 
imagem.
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