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Descrição
Filme de trasferência de PU, livre de PVC, para aplicação de ﬁlme de recorte.
Este material é de espessura muito ﬁna e garante as seguintes características: alta resistência à
lavagem, garantia na facilidade em depilagem e aplicação. Grande capacidade de elasticidade na
imagem transferida, próprio para substratos com alto percentual de lycra/elastano.
Backing de poliéster adesivado.

Informação Básica
As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao
grande número de diferentes substratos disponíveis no mercado:
Temperatura: 155°C
Tempo: 15 segundos
Pressão: média-alta (em torno de 4 bar)

Instruções para Aplicação
1) Recorte do material em reverso,
2) Depilar o material presente em excesso (para facilitar depilação, sugerimos deixar o ﬁlme já
recortado em contato com uma superfície de temperatura elevada – 60/70°C – por alguns
segundos – excesso solta mais fácil do liner/suporte)
3) Posicionar ﬁlme no substrato com o suporte de poliéster,
4) Transferência com calor (15 segundos, 150 graus C),
5) Remover o liner/suporte de poliéster a quente ou frio.

Filme específico para os tecidos/substratos:
Lycra, Algodão, Poliéster, mixtos de algodão-poliéster
e tecidos com alto % de lycra.
Não recomendado para tecidos resinados ou tingidos via sublimação.
Lavagem : Aguardar 24horas após transferência do material. Temperatura máxima de lavagem de
60°C , não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos no processo de lavagem,
Lavagem: Aguardar 24horas após transferência do material. Temperatura máxima de lavagem de
60°C , não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos no processo de lavagem,
Lavagem à Seco: Não,
Máquina de secar: Sim.

N.B.: Toda informação nesta ﬁcha técnica baseada em nossa experiência com este produto.
Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.

Este documento pode vir a ser atualizado ao longo do tempo. Versões mais recentes em inglês, portugues e/ ou italiano disponíveis em
nosso web site, www.gaiatecnologia.com.br. Para demais informações favor nos contactar via suporte@gaiatecnologia.com.br
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