
Papel

Imagine criar artes, imagens da internet, fotos entre outros 
e estampar em suas camisetas?
 
Com o papel Transfer InkJet Plus isso é possível! Faça suas 
camisetas com lindas estampas coloridas, crie seu próprio 
negócio!
 
O papel Transfer InkJet Plus é compatível com qualquer 
impressora a jato de tinta, recomendamos tinta 
pigmentada. Pode ser impresso no tamanho A3 ou A4, 
tem ótima resistência a lavagem podendo ser transferido 
para camisetas, aventais, bonés e etc... Em pouco tempo 
terá sua camiseta pronta garantindo o seu lucro. O papel 
“Transfer InkJet Plus” pode ser utilizado em qualquer 
impressora à jato de tinta com tinta pigmentada, 
cartuchos originais ou  compatíveis. Ex Epson, Hp, Canon, 
etc.

1- Selecionar no menu de opções papel comum, 
selecionar modo econômico ou rascu nho, selecionar o 
modo espelho ou invertido, imprimir de 360 até 720 DPI, 
nunca acima. Após a impressão, deixar secar no mínimo 1 
hora. Tamanho A3 e A4.

Obs: As cores 
podem parecer 
pálidas, ficarão 
fortes após a 
transferência

2- Com a imagem impressa, após a secagem, recortar a 
imagem deixando uma margem ao redor de 
aproximadamente 0,5 cm.
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3- ATENÇÃO: Nunca imprima em resolução superior a 720 
dpi, nunca sature o papel com tinta, quanto menor a 
quantidade de tinta no papel maior a durabilidade da 
impressão. Uma opção para se obter uma imagem com 
cores mais fortes, no modo econômico, é aumentar o 
grau de brilho.
Todos os tipos de tecido absorvem umidade. Se a sua 
camiseta é de tecido 100% algodão ela tem maior 
tendência de absorver umidade do que as demais. Esse 
fato possibilita o aparecimento de manchas na impressão 
após a lavagem. Para evitar essa situação, faça um 
pré-aquecimento do tecido por 10 segundos para que 
toda  a umidade evapore.
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4- Ajustar a temperatura da prensa térmica em 190ºC e 
pressão de 40 libras (aproximadamente 6 voltas no botão.

Transfer de grande maciez ao toque e durabilidade 
excelente.

Importante: siga corretamente os passos do manual.

Características:
- Aplicação em tecidos compostos em algodão, cores 
claras ou branco;
- Fácil estampagem;
- Cores vivas;
- Ótima elasticidade;
- Fácil retirada após a prensagem;
- A transferência pode ser feita através da prensa térmica 
ou ferro de passar roupa ( chapa lisa sem ser a vapor ).

de pressão). Prensar o transfer na  camiseta por 16 
segundos.

5- Destacar a Quente.

 6- Aguarde 24 horas antes de lavar


