
O Filme Metalico Colorjet Premium tem a sua superfície 
completamente lisa e seu acabamento metalizado, é 
proporcionado por um pó metalizado que está homogêneo na 
estrutura do produto. O filme permite um corte sem muita 
pressão e mantém maior vida útil da faca. Proporciona 
excelente cabamento.

COMO USAR
Colorjet Filme Metalico Colorjet Premium é utilizado para plotter 
de recorte e transferido para o tecido de poliéster ou algodão 
claro ou escuro através da termo transferência. É indicado para 
camisetas, bonés, aventais, sacolas ecológicas, agasalhos, 
moletons e etc. É possível fazer logotipos (estilizados), símbolos, 
letras, números, desenhos (estilizados) e etc.
Siga corretamente as instruções de uso para melhor resultado.

COMO RECORTAR
1) Posicione o filme Metalico Colorjet Premium na plotter de 
recorte e determine a força de corte especificada abaixo, 
executando o programa de teste de sua plotter. A imagem 
deve ser espelhada.  

2) Ajuste da Plotter:
. Velocidade do equipamento 40 cm / minuto.
. Pressão da faca 80 à 140 gramas.
Obs: No caso da Silhouette ajustar a pressão da Lâmina para 2.

. Área de recorte mínima 15 milímetros.

. Faca para recorte 45º OU 60º.

. Manter apenas lâmina em bom estado.
Obs: A utilização da plotter nestas condições proporcionará 
uma depilação simples mesmo em estampas mais complexas.

COMO DEPILAR
Utilize uma pinça para realizar a depilação. Caso algum 
detalhe se solte, poderá ser recolocado manualmente. Quanto 
melhor o ajuste da plotter de recorte, mais fácil será a 
depilação.

AJUSTE DA PRENSA
. Temperatura: 140ºC à 150ºC
. Pressão: média a alta
. Tempo: 8 à 10 segundos
. Retirar o liner (plástico translúcido) a QUENTE

RECOMENDAÇÕES: 
Para um melhor controle da temperatura de transferência 
sempre pré-aqueça a base da prensa.
Para uma melhor qualidade de aplicação , faça sempre testes 
preliminares utilizando pequenos recortes do Filme Metalico 
Colorjet Premium.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E CUIDADOS:
. Lavagem domiciliar ou industrial, sem restrições
. Não é recomendado torcer, esfregar
. Não usar alvejante
. Não passar o ferro em cima da imagem
. Passe sempre pelo avesso

VANTAGENS DO FILME METALIC PREMIUM
. Tempo de Aplicação (inferior garantindo maior produtividade)
. Temperatura (inferior com menos agressão ao tecido)
. Cobertura (100%, mesmo na sobreposição das cores)
. Contorno (cantos vivos com fácil depilação e excelente 
fixação)
. Durabilidade (ótima resistência à lavagem inclusive industrial,
não passar ferro sobre as estampas)
. Recorte (sem falhas)
. Depilação (proporciona fácil depilação)
. Aplicação (qualquer tipo de tecido. exemplo: tecidos em 
algodão e sintético)

FILMES NAS CORES
OURO – PRATA – VERMELHO – VERDE – AZUL – PRETO

DIMENSÕES
BOBINAS COM 48 CM DE LARGURA, 5 E 10 METROS DE 
COMPRIMENTO

EMBALAGEM
CAIXAS DE PAPELÃO

FILME
METÁLICO PREMIUM
FILME METÁLICO PREMIUM
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