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CARACTERÍSTICAS 

Papel com acabamento especial de um de seus lados para produção e fabricação de transfers 
sublimáticos. 

 
DIFERENCIAL 

Este tratamento oferece um ganho expressivo na vivacidade da cor depois da prensagem, gerando um 

melhor resultado nas cores e principalmente na economia de tinta ajustando o perfil de cores. 

Com este tratamento especial também impede que o papel tenha uma menor absorção de umidade, 
encolhimento (estabilidade física do papel) e principalmente impede contaminações de microfibras que 
ficam soltas em papeis comuns reduzindo as vidas úteis dos plotters (cabeça de impressão). 

Fornecido em diversas larguras, em folhas e gramaturas: 

DS.0020 (ROLO) – PAPEL RESINADO SUBLIMATICO 0,61 X 100 MTS (75 grs)  

DS.0021 (ROLO) – PAPEL RESINADO SUBLIMATICO 1,10 X 100 MTS (75 grs)  

DS.0022 (ROLO) – PAPEL RESINADO SUBLIMATICO 1,60 X 100 MTS (75 grs)  

DS.0025 (FOLHA) – PAPEL RESINADO SUBLIMATICO A4 (90 grs)  

DS.0026 (FOLHA) – PAPEL RESINADO SUBLIMATICO A3 (90 grs)  

 
PROPRIEDADES 

 Aparência: papel branco. 

 Gramatura: 75 e 90 g/cm² 

 Acabamento: tratamento somente em um dos lados. 

 
ESTOCAGEM E MANUSEAMENTO 
 
Para garantir o melhor aproveitamento do seu papel, é importante seguir as recomendações: 
 

1. Armazene os papéis nas embalagens originais fechadas ou dentro de uma caixa desumidificadora; 
2. Evite armazená-los em pé para que as suas bordas não se desalinhem; 
3. Evite deixá-los dentro do equipamento de impressão;  
4. Manuseie o papel, utilizando luvas.  

 
APLICAÇÃO 

São aplicados em altas temperaturas (transfer) para transportar uma arte feita em sublimação para um 

tecido apropriado (100º poliéster). Veja com o departamento técnico da Gênesis os tipos de transfer ideal 
para este papel. 
Classe de risco para transporte (ONU): Não apresenta riscos. 

 
SUPORTE TÉCNICO 

O departamento técnico da Gênesis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de 
fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas: 55 11-21718000 – 

genesis@genesistintas.com.br. 

 
OBSERVAÇÃO 

Em todos os papeis, rolo ou em folha, o lado para aplicar a tinta é o lado branco. Os lados opostos 
(amarelo ou cinza) apresentam coloração para identificar o lado e também tem a função de um coating 
para oferecer maior estabilidade física e química no papel. 
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O fornecimento do papel sublimatico em folhas são em pacotes com 500 folhas, tanto no tamanho A4 
como no A3. 

 


