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1. Ecológico (leve, reciclável) e económico.
2. Remoção fácil e precisa. Para pequenos detalhes use UNIPRINT A.
3. Transferência fácil.
4. O verso do papel evita deslizar nos rolos da impressora.
5. Tempo de prensagem rápida em baixa temperatura: 140°C / 10 segundos em algodão, poliéster,
algodão/poliéster, etc.
6. Compatível com muitas tintas: solvente, ecossolvente e látex.
7. Permanece plano após a impressão
8. Adesivo térmico universal com excelente colagem na maioria dos tecidos.
9. Filme elástico e forte, não enruga após as lavagens.
10. Revestimento ecológico, à base de água, sem solventes e sem PVC.

COR / REF.ª
UP303NATSC75
UP303NATSC50

303
ALGODÃO
POLIÉSTER

DESCRIÇÃO
Filme para impressão branco,
mate, à base de água, sem
solvente e sem PVC, laminado
numa camada adesiva, ela
própria laminada num suporte
de papel branco.
Para tintas solvente,
ecossolvente e látex.

PRESSÃO
Média
(dependendo da
características da prensa)

ESPESSURA (±5%)
Poliuretano adesivo:
80 microns
Filme de suporte:
135 microns

TÊXTEIS
ALGODÃO
POLIÉSTER
AGODÃO/POLIÉSTER
NYLON

PRENSAGEM

NYLON
(2 passos)

1. Faça testes antes de iniciar
a produção.
2. Imprimir e cortar a
imagem positiva com
tintas solventes ou
ecossolventes.
3. Transfira com película de
transfer apropriada.

1.º

2.º

NYLON
1. Prense a 150°C / 20 seg.,
retire, lentamente, o
excesso.
2. Prense novamente a 150°C
/ 10 segundos, protegendo
a impressão.
3. Temp. de lavagem: 40°C.

OUTROS
1. Prense a 140°C / 10 seg.
2. Temp. de lavagem: 60°C.

RECOMENDAÇÕES

SEGURANÇA

1. Proteja sempre o material Flex do contacto direto com a placa de
aquecimento com papel apropriado para o efeito, a fim de evitar
qualquer possível levantamento na abertura da prensa.

Componentes inertes, em
conformidade com REACH,
sem PVC, plastificantes,
metais pesados, VOC, de
acordo com Oekotex Standard
100 Classe 1.

2. Aguarde 24 horas antes de lavar.
3. Não use água sanitária ou outros agentes químicos agressivos.
4. Passe o têxtil do avesso.
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5. Armazene os produtos em ambiente temperado e seco, protegido
dos raios solares diretos.

Este documento poderá ser modificado sem aviso prévio.
Entre em contacto com nosso departamento comercial.
PÁGINA
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