
PAPEL TRANSFER - TECIDOS ESCUROS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- Não indicado para impressoras que aplicam 
calor;
- Mantenha as folhas de "transfer" na 
embalagem fechada quando não estiver 
utilizando. Guarde a embalagem em local seco 
e arejado;
- Recomendamos a supervisão de adultos 
quando a aplicação do "transfer" for feita por 
menores de idade;
- Recomendamos aplicar em ambiente 
ventilado;
- Assegure-se de mudar "tipo de papel" nas
configurações de impressão. Escolha 
t-shirt "transfer", "photo quality", "ink jet 
paper" ou similar. 
Confira o manual da sua impressora para 
instruções adicionais.

ITENS NECESSÁRIOS
- Indicado somente para impressoras jato de 
tinta pigmentada;
- Tecido 100% algodão;
- Prensa de calor ou ferro de passar;
- Superfície lisa e rígida (não utilize tábua de 
passar).

PRIMEIRO PASSO:
IMPRIMINDO NO PAPEL TRANSFER

Nota: antes de imprimir no papel "transfer", 
recomendamos efetuar "impressão teste" em 
papel comum afim de efetuar possíveis 
ajustes de layout;

1 - Utilize o lado branco do papel "transfer" 
para imprimir;
2 - A imagem NÃO deve ser impressa 
espelhada. Use programas específicos para 
executar esta ação;
3 - Se preferir, recorte ao redor da sua 
imagem deixando margem de 1cm. Faça 
bordas arredondadas para evitar que os 
cantos soltem após a lavagem. 

FERRO DE PASSAR
1 - Ajuste o ferro para a temperatura 
máxima (para tecidos de algodão);
2 - Não use vapor;
3 - Passe o tecido na área desejada afim de 
deixar a superfície lisa e eliminar possível 
umidade;
4 - Coloque o "transfer" sobre o tecido com 
o lado impresso para baixo e cubra comple- 
tamente com um papel Sulfite;
5 - Passe com o ferro firmemente por 20 
segundos levantando o ferro completamente 
quando deslocar para outra área.
Continue até completar toda a área da 
imagem. Cubra todas as bordas.
6 - Retire o papel de revestimento do 
transfer e estará pronto!

PRENSA DE CALOR
1 - Ajuste a temperatura da prensa para  
190ºC a 200ºC;
2 - Coloque o tecido na prensa SEM o papel 
"transfer" e baixe a prensa por 3 segundos 
afim de deixar o tecido liso;
3 - Coloque o "transfer" sobre o tecido com 
o lado impresso para baixo e cubra comple- 
tamente com um papel Sulfite;
4 - Definir para "média/alta pressão";
5 - Aplique a pressão de 10 a 25 segundos;
6 - Retire o papel de revestimento do   
"transfer" e pronto!

*Para maior proteção e qualidade final do 
seu transfer, recomendamos o uso de 
papel Teflon, que pode ser reutilizado 
diversas vezes.

SEGUNDO PASSO:
APLICANDO O TRANSFER NO TECIDO.

NOTA
Quando transferir várias imagens para os
mesmos tecidos, certifique-se de cobrir todas
as aplicações anteriores para não danificar as
transferências já aplicadas. 

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM
1 - Lave o tecido apenas 24 horas após a 
aplicação do "transfer";
2 - Não use alvejantes;
3 - Não deixe de molho;
4 - Vire a roupa do avesso ao lavar;
5 - Recomendamos lavar separadamente;
6 - Utilize água fria;
7 - Utilize produtos suaves para melhores
resultados;
8 - Estender imediatamente após a lavagem.
As cores podem desbotar se deixados muito 
tempo na máquina de lavar;
9 - Secar na sombra;
10 - Após a secagem, não repasse o ferro
diretamente na imagem transferida.
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