
Recomendações:
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 
V4®, de forma a determinar a 
melhor regulagem de seus 
equipamentos, pois tanto a 
pressão quanto a temperatura 
variam muito de equipamento para 
equipamento. Diferentes tecidos 
também exigem ajustes diferentes 
entre si . O Power Film V4®  não 
solta quando aplicado 
corretamente.
Não utilize cores claras de Power 
Film V4® sobre tecidos 
sublimados.

Instruções de Lavagem e 
Cuidados:
Lave a peça onde o recorte foi 
transferido pelo avesso. 
Não utilize na lavagem ou na 
secagem temperatura acima da 
indicada pelo fabricante do tecido.
Não passe o ferro por cima do 
recorte estampado.

Dicas de Utilização:
Caso queira retirar o brilho do 
material  já estampado e obter um 
toque sedoso, utilize o papel tira 
brilho que pode ser adquerido 
separadamente. Coloque este 
papel sobre o material a ser 
retirado o brilho, e prense por 5 
segundos com as mesmas 
regulagens da prensa utilizadas 
anteriormente.

Power Film V4® é um filme  para plotters de recorte preparado para ser transferido 
por termo transferência para tecidos tintos - sintéticos ou de algodão - permitindo 
personalizar produtos do vestuário, como: camisetas, bonés, shorts, agasalhos, 
moletons, etc.
Power Film V4® é a melhor opção para estampar logomarcas, números e desenhos 
em geral com o menor custo do mercado.

Corte
Corte espelhado 
utilizando lâminas 
em bom estado de 
45º ou 60º. Para 
detalhes muito 
pequenos reduza a 
velocidade de corte.

Depile
Utilize uma 
pinça para o 
depile. Caso 
algum detalhe 
se solte, 
poderá ser 
recolocado 
manualmente. 
Quanto melhor 
o ajuste de 
corte feito, 
mais fácil será 
o depile.

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

Transfira
Prense utilizando 
uma temperatura de 
160ºC com média 
pressão e  intervalo 
de tempo entre 18 a 
20 segundos, para 
tecidos de algodão, 
e 15 a 18 segundos 
para tecidos de 
poliester.

Posicione
Posicione o 
corte na peça a 
ser estampado.

POWER FILM V4®
INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

Retire
Destaque o liner 
imediatamente.

  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. Nunca utilize este 
produto sem antes verificar esta adequação. 
É necessária a utilização de uma prensa termo-transferível para a transferência do Power Film V4®.
Tenha em mente que a obrigação dos revendedores e fabricantes é de efetuar a troca dos filmes que comprovadamente 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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