
 OBM POWER FILM® 
Base para fazer fundo branco em tecidos coloridos

INSTRUÇÕES DE USO

OBM POWER FILM® é um produto especial criado para transferências em tecidos de cores escuras.
Ao adquiri-lo com outros produtos usados para transferências em tecidos de cores escuras, você descobrirá que é OBM POWER FILM® 
superior nos resultados, revelando imagens mais nítidas e texturas menos espessas, além da vantagem de seu preço competitivo.
O ILM® permite várias formas de utilização, abaixo temos duas. Veja outras opções em blog.embaplan.com.br/videosOBM POWER F

 APLICAÇÃO Forma 1
 1 Imprima sua imagem sobre o utilizando uma impressora ou plotter com tinta sublimática.OBM POWER FILM®  

 2 Recorte o com uma tesoura, estilete ou em uma plotter de recorte, utilizando a ‘’Máscara de   OBM POWER FILM® 
Corte’’ Power Film.

 3 .Pré-aqueça o tecido a receber a transferência para eliminar totalmente a umidade

 4 Posicione o no tecido a ser estampado, com o lado liso branco para baixo e proteja a imagem OBM POWER FILM®    

com o liner removido (item 2 acima) ou com um papel sulfite branco. 

 5 Prense por 35 segundos a 205/210º C, utilizando média pressão para algodão ou poliéster.

 APLICAÇÃO Forma 2
 1 Imprima sua imagem em um papel transfer com tintas sublimáticas de forma espelhada.

 2 Remova o liner marrom e posicione o em sua prensa, com a face branca lisa para baixo e OBM POWER FILM®  

sobre um papel siliconado.

 3 Posicione o papel impresso sobre o .OBM POWER FILM®

 4 195 25   Prense a º C por s, utilizando baixa pressão. Após a transferência acima, e caso necessário, apare as bordas 
utilizando uma tesoura bem afiada. O papel siliconado servirá de estrutura para esse corte.

 5   Após o corte, remova o papel siliconado. Pré-aqueça o tecido a receber a transferência para eliminar totalmente a 
umidade.

 6 recorte do acima impresso para cimaPosicione o no tecido a ser estampado, com o lado , e OBM POWER FILM®  

proteja a imagem com um papel sulfite.

 7  Prense por 35 segundos a 205/210º C, utilizando média pressão para algodão ou poliéster.

 LAVAGEM
  Vire a peça do avesso. Lave em água morna, sem alvejante  e seque naturalmente ou em
  secadora na posição de secagem de roupas normais.

 OBS: 1. OBM POWER FILM®   Antes de usar o  na produção, é apropriado testar a operação para determinar a conveniência 
do papel em relação a aplicação específica desejada.

   Fazemos o possível para testar  em vários tecidos e usando diversos tipos de máquinas  2. OBM POWER FILM®
transfer, entretanto é impossível para nós reproduzirmos todos os processos de transferência. Portanto, é 
importantíssimo que você faça testes com o papel antes de iniciar a produção para saber em quais condições ele deverá 
ser usado em conjunto com os seus equipamentos.

  Tenha em mente que a obrigação dos revendedores e fabricantes é de efetuar a troca dos papéis que  
comprovadamente apresentem defeitos de fabricação, fabricante e revendedores não podem se responsabilizar direta 
ou consequentemente advindos do uso inadequado ou inábil do produto.

 As devoluções serão aceitas num prazo de até 30 dias após a compra do material.3. 
  

EM CASO DE DÚVIDAS NO MANUSEIO ENTRAR EM CONTATO COM NOSSO DEPTO.
TÉCNICO PELO TELEFONE(11) 3855-2388
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