
TRANSFER FLEX SOFT  
  
Descrição:  
Transfer para impressora à laser indicado para estampagens em tecidos coloridos e escuros sintéticos e algodão.  

Por ser usada até mesmo uma impressora monocromática à laser devido ao papel ser colorido onde a transferência 
da imagem será sempre a cor do papel, portanto é indicado usar a tinta preta já que independente da cor usada para 
a impressão, a cor do desenho será sempre a cor do papel que foi usado para imprimir. 

Dispensa a plotter de recorte transferindo somente a imagem e as cores do papel que é transferido para o tecido. 

PAPEL A: Folha Colorida - Folha para impressão 

PAPEL B: Folha Branca - Folha base 

  
Instrução para Impressão e Estampagem:  
    1º PASSO    2º PASSO 
Tempo:   90 segundos   30 segundos 
Temperatura:  150 à 160°C    150 à 160°C 
Pressão:    Média 4/bar   Média 4/bar 
Liner/Papel:   Remover Quente   Remover Frio 
 
 Instrução para Aplicação:  
1) Imprima a folha colorida do lado fosco com a imagem espelhada.  
 
2) Para estampar o papel colorido(com a impressão) no papel B é preciso que a estampadora tenha na sua base a 
borracha e que não tenha tecido ou qualquer outro substrato sobre ela.  
Pré aqueça a borracha da estampadora antes de iniciar as estampagens.  
 
3) Colocar a folha colorida(impressa) na estampadora com a impressão para cima (visível) colocar a folha B com a 
parte branca sobre a impressão e cobrir os transfers com 1 sulfite.  
 
4) Prensar por 90 segundos a folha B sobre a folha colorida(impressa) e remover a folha B ainda quente. 
  
5) Recortar as bordas das folhas para separar as imagens.  
 
6) Prensar o tecido por 5 segundos antes de estampar para retirar a umidade.  
 
7) Posicionar o transfer sobre a peça a ser estampada e prensar por 30 segundos. 
 
 8) Remover o transfer frio.  
 
9) Para um acabamento fosco e maior resistência e durabilidade do transfer, coloque uma folha de papel siliconado 
sobre o mesmo e prense por mais 5 segundos e remova o siliconado ainda quente.  
 
Lavagem: Aguardar 24 horas após transferência do material, não é indicado usar água sanitária ou químicos 
agressivos no processo de lavagem.  
 
Lavagem a seco: Não Lavagem com água quente: Não Máquina de secar: Não Passar somente pelo avesso  
 
Não é indicado deixar de molho N.B.:  
 
Toda informação nesta ficha técnica é baseada em nossa experiência com este produto.  
 
Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.  
 
Não nos responsabilizamos por qualquer eventual prejuízo ou problema no material em virtude do mal uso do 
produto.  


