
O Papel Colorjet Subli Digital Premium Imp é indicado 
para impressoras especificamente Epson, jato de tinta 
com tinta sublimática. Secagem rápida, excelente 
desempenho de transferência e excelente definição de 
imagem e cores.

Esse papel é indicado para tecidos sintéticos brancos de 
microfibra, lycra, cetim e todos os tecidos mistos que 
contenham 70% de poliéster, superfícies rígidas, canecas 
de porcelana, MDF, azulejos...

CARACTERÍSTICAS
* Formato: A4
* Gramatura: 100g
* Secagem Rápida
* Toque: bem macio

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 de 
secagem.

INSTRUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA SUGERIDAS

OBS: Importante fazer testes antes de produção em larga 
escala.

IMPRESSÃO
1- Imprima a imagem no lado branco do papel (apenas 
tinta de sublimação).

2- Imprimir a imagem modo espelho / invertido.

3- Escolha um tecido claro e tecido de poliéster (algodão 
menor ou igual a 30%)

Transferência:
Obs: Não trabalhar com tecidos úmidos poís poderá 
apresentar mancha quando sublimados. Sugerimos 
passar o tecido com a prensa antes da transferência.

4- Coloque o tecido na prensa com a imagem voltada 
para baixo.

5- Seguir a sugestão da tabela para transferência (fazer 
testes para transferência ideal):
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ARMAZENAGEM
Armazene o material apenas na embalagem original em 
condições climáticas normais. 
Proteja o material da luz solar direta. 
Folhas de retorno em sua embalagem original

Poliéster 160 - 200ºC 20s

Caneca de Cerâmica 200ºC 120s - 180s

Prato de Cerâmica 200ºC 120s - 180s

Boné 200ºC 30s

Chaveiro 200ºC 15s

Capa de celular 200ºC 10s
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