
RECOMENDAÇÕES

DICAS DE UTILIZAÇÃO 

IMPORTANTE
Pela grande variedade de tecidos, tratamentos existentes e condições de transferência, além da nossa capacidade de controle; leia atentamente as 

instruções abaixo:

Faça um teste antes de cada uso para certificar-se da adequação do produto ao seu equipamento e ao seu tecido.

É necessária a utilização de uma prensa termo-transferível para a transferência do Power Film Total  Print Block.

Tenha em mente que a obrigação dos revendedores e fabricantes é de efetuar a troca dos filmes que apresentem defeitos de 

fabricação. O fabricante e os revendedores não se responsabilizam direta ou indiretamente por problemas gerados e advindos do uso inadequado 

ou inábil do produto.

Caso algum material apresente defeito de fabricação, a devolução ou o crédito correspondente será limitado ao valor do material defeituoso.

As informações acima fornecidas são apenas de caráter informativo. A adequação do produto ao equipamento e tecido é de responsabilidade de 

cada usuário.

EM CASO DE DÚVIDAS NO MANUSEIO ENTRE EM CONTATO COM NOSSO DEPTO.TÉCNICO
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TOTAL PRINT BLOCK®
INSTRUÇÕES DE USO

INSTRUÇÕES DE
LAVAGEM E CUIDADOS

Power Film TOTAL PRINT BLOCK® é um filme para plotters de recorte e impressão 
preparado para ser impresso e transferido por termo transferência sobre tecidos sintéticos 
tintos ou sublimados - permitindo personalizar produtos do vestuário, como: bonés, shorts, 
agasalhos, moletons, etc.
Power Film TOTAL PRINT BLOCK® é a melhor opção para estampas logomarcas, 
números e desenhos em geral com o menor custo do mercado.

Para um melhor controle da temperatura de 

transferência sempre pré aqueça a base da 

prensa. Quanto melhor o estado da base, 

melhor será o resultado final de sua 

aplicação.

Para uma melhor qualidade da aplicação, 

faça sempre testes preliminares à aplicação, 

utilizando pequenos recortes de Power Film 

Total Print Block®, de forma a determinar a 

melhor regulagem de seus equipamentos, 

pois tanto a pressão quanto a temperatura 

var iam mui to  de  equ ipamento  para 

equipamento. Diferentes tecidos também 

exigem ajustes diferentes entre si. O Power 

Film Total Print Block® não solta quando 

aplicado corretamente.

Lave a peça onde o recorte foi transferido 

pelo avesso. Evite amassá-lo.

Não utilize na lavagem ou na secagem 

temperatura acima da indicada pelo 

fabricante do tecido.

Não passe o ferro por cima do recorte 

estampado. Passe sempre pelo avesso e 

utilize preferencialmente uma tábua de 

passar forrada com uma manta siliconada.

M a n t e n h a  a  f a c e  a  s e r  i m p r e s s a 

completamente limpa. Evite tocá-la com 

dedos sujos ou engordurados. Caso houver a 

possibilidade limpe a superfície a ser 

impressa com um pouco de álcool.

Após a impressão não deixe filme sobre filme, 

pois eles podem grudar um no outro.

Para recortes simples é possível substituir a 

máscara de transferência por uma folha de 

teflon. Coloque seu recorte diretamente sobre 

o tecido e proteja-o com o teflon.

Depile Máscara

Pré aqueça a base da
prensa e o tecido a
ser estampado.

PosicionePré Aqueça

Poliéster: 135°C 
Tempo: 5s
Média pressão.

Transfira Retire 

 

Execute o programa de teste;

Determine a força do corte;

Imprima em alta definição.

Deixe a impressão
secar de 30 - 60min.

Imprimir Deixe Secar

ORIENTAÇÕES

Aguarde e retire de 
morna para fria
(5 a 6s) o liner ou siga
as instruções da 
máscara.

Posicione o corte
impresso na peça
a ser estampada.

Coloque a máscara; 
Elimine possíveis 
bolhas de ar; 
Remova o liner
transparente do
Total Print Block.

Remova o excesso
do filme 
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