
Com o papel Transfer Laser Classic você pode estampar 
suas próprias artes, fotografias, ilustrações ou imagens 
prontas, personalizando vários produtos como bonés, 
camisetas, mouse pads. É uma inovação para 
impressoras a laser fusão a seco (alta temperatura). Há 
fidelidade nas impressões e excelente aderência no 
tecido.
Você pode vender os produtos para áreas promocionais, 
brindes de empresas ou festas e também para lojas 
criando produtos personalizados.
Um dos grandes diferenciais é que esse papel é 
compatível com a nova geração de copiadoras e 
impressoras a laser com uma fusão e temperaturas mais 
elevadas (a partir de 190ºC) podendo ser compatível 
com um maior número de equipamentos.
É um material de ótima qualidade e durabilidade .

DADOS TÉCNICOS 
*Tipos de impressoras : a laser coloridas com temperaturas 
elevadas, fusão a seco. Compatível com a nova geração 
de impressoras a laser 
Obs: Consultar a lista de impressoras para o uso do papel
*Formato e Tamanho do Papel: A3 (29,7x42cm) e A4 
(21x29,7cm)
*Aplicação: tecidos compostos em algodão, poli-cotton 
50/50 mistura, camisetas, mouse pads...
*Cores: brancos ou claros
*Papel com gramatura de 145 gramas

CARACTERÍSTICAS
*Proporciona imagens com cores vivas
*Fidelidade nas impressões
*Toque macio
*A transferência é feita através da prensa térmica
*Fácil retirada após a prensagem
*Ótima qualidade
*Alta resistência à lavagem

MANUSEIO
Passo 1: Impressão
-Verificar na lista as impressoras compatíveis 
-Configuração da Impressora: Papel Pesado, Modo 
espelho/invertido. Alimentação do papel manual 
(bypass)
-Para melhor qualidade de imagem é necessário alguns 
testes para saber a configuração ideal da impressora 
-Recortar a imagem impressa deixando uma margem de 
0,5cm além da figura.

Passo 2: Prensa Térmica
-Tirar a umidade do tecido, com a prensa térmica, por 10 
segundos e espere esfriar

-Temperatura da prensa Térmica: Aproximadamente 
200ºC
-Pressão da prensa Térmica: alta/máxima
-Colocar o papel transfer com a imagem voltada para 
baixo na posição desejada
-Tempo de Transferência: 10 a 15 segundos

-Remover o papel enquanto estiver quente
-Para melhor durabilidade cubra a imagem com papel 
silicone ou teflon e prense novamente por 10 segundos
-Aguardar 24 horas antes de lavar (usar água fria, não usar 
amaciante ou alvejante, não deixar de molho, passar pelo 
avesso).

IMPORTANTE: Fazer testes de transferência antes de iniciar 
a produção.
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