
O OBM é um fundo branco. É uma base para tecidos 
escuros.
Para se utilizar o OBM é necessário: transfer impresso com 
a imagem desejada; o OBM; a prensa térmica e tecidos 
escuros.
É utilizado em conjunto com o papel transfer para 
copiadora fusão a óleo, impressora a jato de tinta e 
impressora a laser com alta temperatura (papel Transfer 
Premium, Inkjet Plus, Laser Classic, Light Laser).
Pode ser impresso diretamente na impressora com tinta 
sublimática.
Uma grande vantagem desse material é a sua ótima 
durabilidade. Apresenta aderência definitiva.

CARACTERÍSTICAS
*Excelente durabilidade
*A transferência é feita através da prensa térmica
*Alta resistência à lavagem

MANUSEIO
Passo 1
-Impressão: Imprima a imagem no modo espelho ou 
invertido no papel transfer

-Recortar a imagem impressa do transfer deixando uma 
margem de aproximadamente 0,5cm além da figura
-Recortar o OBM no tamanho exato da figura
-Temperatura da Prensa Térmica: Aproximadamente 
210ºC
-Colocar a folha de OBM com a face porosa voltada para 
cima
-Colocar sobre a folha do OBM o transfer impresso, com a 
imagem voltada para baixo
-Tempo de prensagem: 5 segundos (não é necessário 
travar a prensa, basta mantê-la fechada). O tempo de 
prensagem nesta etapa não pode ultrapassar 5 segundos)
-Retirar o liner do OBM a quente

DADOS TÉCNICOS
*Material necessário: papel transfer, OBM e tecido escuro
*Papel Transfer: para copiadora a óleo, impressora a jato 
de tinta ou impressora a laser 
*Formato e Tamanho do Papel: A3 e A4
*Quantidade no pacote: embalagem com 100 folhas
*Aplicação: tecidos compostos em algodão
*Cores: escuras
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Passo 2
-Agora você tem em mãos o transfer em conjunto com o 
OBM e não deve desgrudá-los ainda
-Colocar a camiseta na prensa e realizar o 
pré-aquecimento por 3 segundos para alisar o tecido e 
tirar a umidade
-Colocar o conjunto (OBM + transfer) sobre a camiseta 
com a imagem do transfer voltada para baixo, na posição 
de sua preferência
-Tempo de prensagem: 15 segundos

-Retirar o papel protetor do transfer a quente e sua 
imagem já está pronta
-Lavagem industrial ou domiciliar, sem restrições (não usar 
alvejantes e escovas na imagem, não passar o ferro sobre 
a imagem).

OBS:
Durabilidade do OBM: o OBM foi desenvolvido para 
aderência definitiva, ele não sai após a transferência para 
o produto. Ele pode ser lavado em máquinas industriais 
sem qualquer risco de descolar do tecido. No entanto, 
para se obter essa durabilidade, todo o processo acima 
deve ser rigorosamente seguido e o equipamento 
regulado de maneira adequada.
Durabilidade da Imagem Estampada no OBM: é muito 
importante diferenciar a durabilidade do OBM e da 
imagem, são variáveis distintas. A durabilidade da 
imagem depende da qualidade do transfer que está 
utilizando (transfer de alta qualidade, imagem 
conservada por mais tempo).
Aderência do Transfer ao Tecido: se o OBM não estiver 
aderindo ao tecido, é sinal que a prensa térmica não está 
com a temperatura e pressão adequadas para 
prensagem. Regular novamente o equipamento 
aumentando a intensidade desta variável (sugestão: 
passar a temperatura para 220ºC e aumentar 
gradativamente a pressão até que o OBM não se descole 
mais do tecido).
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