
Com o papel Transfer Laser Dark Classic você pode 
personalizar e vender camisetas coloridas, bonés, 
aventais e outros produtos com um transfer de alta 
qualidade de impressão e imagem, sem sair de casa e 
com custo acessível.
É possível estampar suas camisetas coloridas em uma 
única impressão, de maneira rápida, fácil e prática!
Muito utilizado para a área promocional e personalização 
de produtos.
Um grande diferencial desse produto é que roda muito 
bem nas impressoras à laser coloridas e é de excelente 
durabilidade.

1- Especialmente desenvolvido para impressoras à laser, 
fusão à seco (alta temperatura) e copiadoras coloridas.
Indicado para fotografias de alta resolução e imagens em 
tecidos escuros, 100% algodão, aventais, bonés, mouse 
pads, sacolas ecológicas, entre outras.
Disponível nos tamanhos A4 e A3.

5- Destaque a parte de trás do 
papel transfer (o transfer tem 
duas camadas aderidas), separe 
as duas camadas. Uma vez 
separado posicione a folha 
impressa do transfer com a 
imagem voltada para cima 
(você visualiza a imagem). Cubra 
completamente a imagem com 
folha de teflon, papel de siIicone 
ou papel do próprio transfer 
(parte branca em contato com a 
imagem).

Transferência com calor 
(prensa térmica) por 20 
a 40 segundos à 180°C 
/200ºC usando pressão 
m é d i a / a l t a 
(dependendo do tipo 
da prensa térmica há 
variações do tempo).

-Remova o papel de proteção;
-Cubra novamente a folha com papel de proteção e 
prense novamente por 40 segundos, pressão média/alta;
-Esfregue o papel do acabamento brilhante com um 
pedaço de pano até que o toner esfrie (isso evita que o 
toner cole no papel).

7- Aguarde 24 horas antes de lavar (usar 
água fria, não deixar de molho, não usar 
amaciante ou alvejante, não lavar a 
seco, passar pelo avesso ou com papel 
de proteção.

6- Remova a folha de proteção.
Obs: Para um toque mais suave, você 
pode esticar a peça.

2- Selecione a qualidade de 
impressão normal. Para melhor 
qualidade de imagem é necessário 
testes para saber a ideal 
configuração do modo de 
impressão (Ex: papel pesado, papel 
especial, grosso 1, 2).

Usar a bandeja By-pass ou manual.
Imprima no lado branco do papel transfer.

3- Selecione impressão normal (não pode espelhar a 
imagem).
Corte ao redor da imagem (deixar um espaço somente 
para fazer um pique no papel para separar as duas 
camadas). Para cortar letras pode-se utilizar a plotter de 
recorte.
Prepare a superfície do tecido assegurando que a mesma 
esteja limpa, seca e sem rugas.
4- IMPORTANTE: Todos os tipos de tecido absorvem 
umidade.
Se a sua camiseta é 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 sempre faça um 
pré-aquecimento do tecido por 10 segundos para que 
toda a umidade evapore.

O papel Transfer Laser Dark Classic é indicado para a 
nova geração de impressoras a laser coloridas, fusão a 
seco (alta temperatura) e copiadoras coloridas.

CARACTERÍSTICAS
-Aplicação em tecidos pretos ou escuros 100% algodão. 
-Impressão em modo normal, não espelhar a imagem.
-Ótima qualidade de imagem.
-Roda muito bem nas impressoras à laser e copiadoras 
coloridas. 
-Proporciona imagens coloridas e brilhantes.
-Transferência através da prensa térmica.
-Fácil estampagem.
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