
 
 

BOLETIM TÉCNICO  

 

 

PRODUTO: LINHA SUBLI TRANSFER (INCOLOR) LINHA: SUBLIMÁTICA 

CÓDIGO:  SUB/CORES DATA: JANEIRO / 2015 

NICO  
DESCRIÇÃO: 
Produto desenvolvido para aplicação em serigrafia manual ou máquina automática. Solúvel em água para 
transfer em tecidos 100% poliéster. 
 
CODIGOS CORES: 
100.120.121.123.130.131.133.140.150.151.153.154.155.160.162.180.181.183. 
 
INDICAÇÃO: 
Indicado para estampar papel e posteriormente fazer transferência em tecidos 100% Poliéster em 
prensa térmica, dando assim cores vivas e brilhantes, de acordo com cada artigo. 
 
PREPARAÇÃO DA MATRIZ: 
A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast em poliéster de 90 a 120 fios monofilamento. De 
preferência usar emulsão resistente à água, com Diazo mais Catalizador de emulsão ou com Bicromato. 
 
PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO: 
Recomendamos utilizar papel off-set de 90 a 120 gramas e climatizar o papel em estufa de 60 a 80°C por 
1 a 2 minutos, para não haver encanoamento, principalmente se o desenho tiver várias cores. 
 
SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO: 
 A tinta de sublimação pode secar em temperatura ambiente, durante 24 horas ou secagem estufa por 1 
a 2 minutos de 60 a 80°C, para agilizar a secagem. Logo após levar a prensa térmica com temperatura de 
200 a 220°C, por 20 a 25 segundos, pressão de 100 libras e efetuar a transferência. 
 
ARMAZENAGEM: 

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição. 
 
PRAZO DE VALIDADE: 
A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses. 
 
PRECAUÇÕES: 
Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor. Usar máscara protetora, 
óculos de segurança e luvas. Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância 
por mais ou menos 15 minutos. Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico. 

 

 
 

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações 
sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso 
laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os 
produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: 
SAC: 0800 – 772 – 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br 
LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de 

produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.  


