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“ Crescer não é evoluir 

Crescer é ficar maior 

Evoluir é ficar melhor ” 
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ATENÇÃO 
 
 
 

TODOS OS VALORES DE TEMPO, TEMPERATURA PODEM 
MUDAR DE ACORDO COM  AS ESPECIFICAÇÕES DO 
FABRICANTE. RECOMENDAMOS QUE SEJA LIDO O MANUAL,  
ANTES DE COMEÇAR A FAZER A SUBLIMAÇÃO, ABAIXO 
SEGUE UM LINK PARA CONFERIR A TABELA DE TEMPO E 
TEMPERATURA, SÓ APÓS FEITA ESTA  VERIFICAÇÃO  
RECOMENDAMOS O INICIO DA SUBLIMAÇÃO.  

 
LINK: 
 
http://www.metalnox.com.br/pt/tabela.php 
 
OBS: ESTÁ TABElA NÃO PODE SER IMPRESSA PELO FATO 

DAS TEMPERATURAS E TEMPOS SEMPRE ESTAREM SENDO 
ATUALIZADOS CONSTANTEM ENTE, POR ESTE MOTIVO 
SEMPRE RECOMENDAMOS QUE SEJA FEITA A VERIFICAÇÃO 
DA MESMA NO LINK QUE SE ENCONTRA A CIMA QUANDO 
TIVEREM DUVIDAS OU ANTES DE FAZER ALGUMA 
SUBLIMAÇÃO. 

 
*GOSTARIAMOS DE RESSALTAR QUE AS IMPRESSORAS 

ESTÃO SEMPRE EM PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO E POR 
ESSE MOTIVO DE 3 EM 3 MESES SURGUEM NOVOS MODELOS 
DE IMPRESSORA. 

 
AGRADEÇEMOS SUA ATENÇÃO! 
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Diferenças entre os cartuchos Sublimaticos 
 
OBS: O Kit abaixo serve para quatro modelos diferentes de impressoras que são 

(C79, C90, C92, C110) , porém como as mesmas já estão defasadas fica mais difícil 
encontra os cartuchos para a compra.  Alguns modelos de cartuchos podem ser 
fisicamente e aparentemente iguais, porém o que distingue os cartuchos uns dos 
outros é o chip que se localiza na parte frontal dos cartuchos.  

 

 
 

C79: O kit é composto por quatro cartuchos e quatro cores que são as seguintes, 
Preto (Black), Vermelho (Magenta), Amarelo ( Yellow), Azul (Cyano). 

Repare que no numero dos cartuchos cada cartucho tem um numero independente. 
Cyano:T0732,Yellow: T0734, Magenta: T0734, Black:T0731. Nos chips não a numeração, 
para fazer a instalação dos cartuchos na impressora só é necessário seguir as cores para a 
instalação. 

 

C90: O kit é composto por quatro cartuchos e quatro cores que são as seguintes, 
Preto (Black), Vermelho(Magenta), Amarelo( Yellow),Azul (Cyano). 

Repare que no numero dos cartuchos cada cartucho tem um numero 
independente.Cyano:T0732,Yellow: T0734, Magenta: T0734, Black:T0731. Nos chips não 
há numeração, para fazer a instalação dos cartuchos na impressora só é necessário seguir 
as cores para a instalação. 

 

C92: O kit é composto por quatro cartuchos e quatro cores que são as seguintes, 
Preto (Black), Vermelho (Magenta) , Amarelo( Yellow) ,Azul (Cyano). 

Repare que no numero dos cartuchos cada cartucho tem um numero independente. 
Cyano:T0732,Yellow: T0734, Magenta: T0734, Black:T0731. Nos chips não há numeração, 
para fazer a instalação dos cartuchos na impressora só é necessário seguir as cores para a 
instalação. 
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C110: O kit é composto por cinco cartuchos e quatro cores que são as seguintes 
cores, Preto (Black), Vermelho (Magenta) , Amarelo( Yellow) ,Azul (Cyano). 

Repare que no numero dos cartuchos cada cartucho tem um numero independente. 
Cyano:T0732,Yellow: T0734, Magenta: T0734, Black:T0731, Black:T0731. Nos chips não 
há numeração, para fazer a instalação dos cartuchos na impressora só é necessário seguir 
as cores para a instalação. 

 

T23: O kit é composto por quatro cartuchos e quatro cores que são as seguintes 
cores, Preto (Black), Vermelho (Magenta) , Amarelo( Yellow) ,Azul (Cyano). 

   Note que o numero dos cartuchos são os mesmos:  Cyano:T0732,Yellow: T0734, 
Magenta: T0734, Black:T0731. Porém estes cartuchos possuem uma identificação única 
nos chips que se encontram na parte frontal dos cartuchos. 

Os números são: Cyano732NR, Black 1171R, Magenta 733NR, Yellow 734R 
 
OBS: Os cartuchos da Impressora T23 não são reconhecidos na Impressora T24, 

porém os da T24 são reconhecidos na T23. 
 
 

 
 
 

T24: O kit é composto por quatro cartuchos e quatro cores que são as seguintes 
cores, Preto (Black), Vermelho (Magenta) , Amarelo( Yellow) ,Azul (Cyano). 

   Note que o numero dos cartuchos são os mesmos:  Cyano:T0732,Yellow: T0734, 
Magenta: T0734, Black:T0731. Porém estes cartuchos possuem uma identificação única 
nos chips que se encontram na parte frontal dos cartuchos. 

Os números são: Cyano732NR, Black 1171R, Magenta 733NR, Yellow 734R 
 
OBS: Os cartuchos da Impressora T24 Funcionam em uma impressora T33, 

porém os cartuchos de uma T23 não são reconhecidos na impressora T24.     
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T33: O kit é composto por cinco cartuchos e quatro cores que são as seguintes 
cores, Preto (Black), Vermelho (Magenta) , Amarelo( Yellow) ,Azul (Cyano). 

   Note que o numero dos cartuchos são os mesmos:  Cyano:T0732,Yellow: T0734, 
Magenta: T0734, Black:T0731, Black:T0731. Porém estes cartuchos possuem uma 
identificação única nos chips que se encontram na parte frontal dos cartuchos. Os números 
são: Cyano732NR, Black 1151R, Black 1151R, Magenta 733NR, Yellow 734R 

 
OBS: Os cartuchos da Impressora T50 não são reconhecidos nesta impressora 

T33 
 
 

 
 
 

T50: O kit é composto por cinco cartuchos e quatro cores que são as seguintes 
cores, Preto (Black), Vermelho (Magenta) , Amarelo( Yellow) ,Azul (Cyano). 

   Note que o numero dos cartuchos são os mesmos:  Cyano:T0732,Yellow: T0734, 
Magenta: T0734, Black:T0731, Black:T0731. Porém estes cartuchos possuem uma 
identificação única nos chips que se encontram na parte frontal dos cartuchos. Os números 
são: Cyano732NR, Black 1151R, Black 1151R, Magenta 733NR, Yellow 734R 

 
OBS: Os cartuchos da impressora T33 não são reconhecidos na impressora T50. 
 

R220: O Kit é composto por seis cartuchos e seis cores, que são as seguintes, 
Azul (Cyano), Azul Fraco (Cyano Light), Vermelho (Magenta), Vermelho Fraco 
(Magenta Light), Amarelo (Yellow), Preto (Black). 

Neste Kit os números são diferentes dos outros kits, Cyano T0482, 
Cyano Light T0485, Magenta T0483, Magenta Light T0486, Yellow T0484, Black 

T0481. 
 
OBS: Neste kit os chips estão localizados na parte traseira do kit, e também não 

possuem identificação como em outros kits. 
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R270: O kit é composto por seis cartuchos e seis cores, que são elas Azul 
(Cyano), Azul Fraco (Cyano Light), Vermelho (Magenta), Vermelho Fraco (Magenta 
Light), Amarelo (Yellow), Preto (Black).  

Neste Kit de cartucho os números já mudam agora o Cyano T0822, Cyano Light T0825, 
Magenta T0823, Magenta Light T0826, Yellow T0824, Black T0821. 

 

 
 
         OBS: Em alguns casos os cartuchos desta impressora funcionam na  

Impressora R290. ( Em poucos casos os cartuchos funcionam corretamente. ) 
   Acima a foto das cores dos Kits R220, R270, R290. 
 

R290: O kit é composto por seis cartuchos e seis cores, que são elas Azul 
(Cyano), Azul Fraco (Cyano Light), Vermelho (Magenta), Vermelho Fraco (Magenta 
Light), Amarelo (Yellow), Preto (Black).  

Neste Kit de cartucho os números já mudam agora o Cyano T0822, Cyano Light T0825, 
Magenta T0823, Magenta Light T0826, Yellow T0824, Black T0821. 

 
OBS: O kit R220 não serve na impressora R270 e nem R290 e nem vir se e versa. 
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Comparativos entre Impressoras 
 
Impressoras T23 e T24 
 
 
                   
 

 
 
 

 
 
 

 
OBS: Lembrando que os modelos de impressoras sempre 

estão sofrendo mudanças. 
 
 
 
 
 

T23 T24 
  
Resolução: 5760 x 1440  Resolução: 5760 x 1440 
  
Impressão: Impressão: 
26 PPM (Paginas por Minuto) 26 PPM (Paginas por Minuto) 
14 PPM( Paginas por Minuto) (Colorida) 14 PPM (Paginas por Minuto) (Colorida) 
  
Cartuchos: Cartuchos: 
  
1 Preto 1 Preto 
1 Magenta 1 Magenta 
1 Yellow 1 Yellow 
1 Cyano 1 Cyano 
  
Capacidade: Capacidade: 
  
80 Folhas / 10 Envelopes 80 Folhas/ 10 Envelopes 
OBS: Está saindo de linha OBS: Está entrando no lugar da T23 
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Impressoras Epson T33 e T50 
 

 
 
 

T33 T50 
  
Resolução: 5760 x 1440 DPI Resolução:  5760 x 1440 DPI 
  
Velocidade: Velocidade: 
38 PPM (Paginas por Minuto) 38 PPM (Paginas por Minuto) 
20 PPM (Paginas por Minuto) (Colorida) 20 PPM (Paginas por Minuto) (Colorido) 
  
Cartuchos: Cartuchos: 
  
2 Black 2 Black 
1 Magenta 1 Magenta 
1 Yellow 1 Yellow 
1 Cyano 1 Cyano 
  
Capacidade: Capacidade: 
  
100 Folhas / 10 Envelopes 120 Folhas / 1 CD/DVD (Imprimível) 
OBS: Está saindo de linha OBS: Está entrando no lugar da T33 
  

 

 
 
 

OBS: Lembrando que os modelos de impressoras sempre 
estão sofrendo mudanças. 
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Comparativos entre as impressoras R270 e R290 
 
 

R270 R290 
  
Resolução: 5760 x 1440 DPI Resolução: 5760 x 1440 DPI 
  
Velocidade: Velocidade: 
30 PPM (Paginas por Minuto) 30 PPM (Paginas por Minuto) 
30 PPM (Paginas por Minuto) (Colorido) 30 PPM (Paginas por Minuto) (Colorido) 
  
Cartuchos: Cartuchos: 
  
1 Black 1 Black 
1 Magenta 1 Magenta 
1 Magenta Light 1 Magenta Light 
1 Cyano 1 Cyano 
1Cyano Light 1 Cyano Light 
1 Yellow 1 Yellow 
  
Capacidade Capacidade 
120 Folhas/ 1CD/DVD (Imprimível) 120 Folhas/ 1 CD/DVD (Imprimível) 
Obs: Está saindo de linha OBS: Está entrando no lugar da R270 

 

 
 
 
 

OBS: Lembrando que os modelos de impressoras sempre 
estão sofrendo mudanças. 
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MANUAL RECARGA CARTUCHO BULK INK 
EPSON T23 E T33. 

 
OBS: Para se recarregar o cartucho não há necessidade de colocar a agulha. 

Mas se você for recarregar com a agulha lembre – se de que há um perigo de 
perfuração do plástico que isola a tinta no cartucho, caso isso ocorra nenhuma 
garantia cobrirá esse tipo de dano. Caso você prefira fazer a recarga com seringa 
será por sua conta e risco. 

 
Pressione o botão de substituição de cartuchos para poder mover o carro (FOTO A) e 

assim retirar os cartuchos originais e começar a instalar o Bulk Ink. 

 
 
Vamos começar, para fazer a retirada da tampa com segurança desligue a impressora 

e remova o cabo de energia da impressora. Para impedir que ela se mova repentinamente. 
Remova os cartuchos originais da impressora. A foto acima indica onde está a trava da 

tampa do carrinho, coloque a chave de fenda por baixo dessa trava e puxe para cima até 
ela soltar, pronto, a tampa do carrinho esta removida e você pode continuar a instalação 
dos cartuchos.  

 
OBS:Torna-se bem fácil a retirada da tampa, usando duas chaves de fenda – com uma 

você separa a tampa e com a outra chave de fenda você força de baixo para cima e 
verifique que já está abrindo. Quando soltar, você pode ir erguendo e desencaixando do 
pino da tampa.  
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Não esquecer que eventualmente as cores dos cartuchos podem mudar de posição de 

acordo com o modelo de sua impressora. Mas sempre a posição correta de seus cartuchos 
é o informado pelos adesivos de sua impressora. Se houver necessidade apenas troque a 
posição dos cartuchos. Os cartuchos são todos idênticos. 

 
 

 
 
   1º: Encaixe primeiro a parte de trás dos cartuchos e depois pressione os quatro 

cartuchos ao mesmo tempo na parte da frente dos cartuchos até escutar o CLIC que é o 
sinal de encaixe perfeito prossiga com o procedimento de troca. Se a Impressora não 
reconhecer os cartuchos Retire-os e repita a operação. 

 
   2º: Retire as tampas que estão próximas da placa de chips e insira a seringa – 

Coloque a tinta lentamente no cartucho. Após isto retire a seringa (limpe o local), e 
recoloque as tampas onde estavam – Próximo da placa. Mas ATENÇÃO: No orifício onde 
foi colocada a tinta deixe destampado. Pois se fechado, criará vácuo no cartucho e após 
algumas paginas começará a falhar. Faça isto em todas as cores.  

 
    3º: Prepare o lugar onde vai carregar os cartuchos, coloque as luvas e pegue a 

seringa para começar o processo de retirada de tinta do frasco. 
 
Retire do frasco com a seringa sem agulha – em torno de 05 ml de cada tinta. A 

capacidade destes cartuchos é 10 ml – Mas recomendamos que a recarga seja feita com 
07 ml. 

 
 
IMPORTANTE: 
Verifique que por ser necessária a colocação dos quadros cartuchos ao mesmo tempo 

é necessária mesmo alguma força para que haja o CLIC- para que haja o reconhecimento. 
Outra maneira – Apoiar os dedos por baixo do carrinho para não danificar a guia da 

impressora, então com os polegares forçar bem os cartuchos até o escutar o clic. 
Teste para ver se os cartuchos estão corretamente encaixados 
Se os cartuchos estiverem encaixados a única maneira de retirá-los é pressionado as 

quatro presilhas (conforme mostra a foto) ao mesmo tempo e é difícil retira-los Se estiver 
saindo facilmente eles não estão encaixados e não serão reconhecidos. Lembre-se se 
estiverem encaixados é impossível retira-los usando uma só mão – por ser necessário 
pressionar as quatro presilhas ao mesmo tempo. 
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Informações fornecidas pelo fabricante do Chip. 
 
Constatado que para a instalação desses cartuchos o procedimento de instalação é: 
1- Colocar os cartuchos originais. 
2- Trabalhar com os originais por algum tempo. 
3- Deixar a impressora ligada e colocar os cartuchos do kulk Ink. 
4- Salientamos que esse modelo de impressora só reconhecerá os cartuchos do 

Bulk com a impressora ligada. 
Caso a impressora for desligada e o procedimento acima não for efetuado, a 

impressora não reconhecerá o sistema de alimentação continua ou se reconhecer. 
Apresentará defeitos. 

 
Informamos também que a situação de não reconhecer apenas 1 cor é devido ao mal 

contato ou pelo fato de não seguir as instruções acima em  caso de defeito, a placa não 
reconhece nenhuma cor. 

 
 
Quando a impressora acusar término de tinta basta apenas apertar o botão de reset 

por 5 segundos e pronto, Sua impressora está pronta para imprimir novamente. 
 
Para maiores informações visite nosso site, onde você  poderá ver os vídeos e tirar 

suas duvidas. 
 
http://www.metalnox.com.br/pt/downloads/24.wmv 
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DICAS GERAIS 
 
OS ENTUPIMENTOS:  

 
O entupimento típico ocorre por duas causas: ressecamento da tinta e bolhas de ar(muito 
comum).  
 
Por Ressecamento:  
 
Deixar uma espon sem uso por alguns dias pode causar isso. A tinta resseca nos dutos e 
saídas das cabeças. As tintas quando expostas ao ar tendem a tomar consistência de 
“mel”, ou seja, elas ficam espessas interrompendo o fluxo. Isso acontece com genéricas e 
com originais, embora a Epson alegue colocar “anticoagulante”, a questão é que na prática 
também entopem, menos, mas entopem! A minha falhava até com cartuchos originais. 
Geralmente ficam alguns jatos entupidos e não há ciclo de limpeza que dê jeito. Claro, 
primeiro tente ciclos de limpeza seguidos de descanso.  
 
O entupimento por ressecamento ocorre quando:  
#1 Deixa-se a impressora sem cartucho instalado por meia hora ou mais.  
#2 Deixar a impressora sem uso por muito tempo (às vezes apenas alguns dias), mesmo 
com cartucho cheio.  
#3 Deixar a impressora encostada muito tempo com cartucho vazio.  
 

Por BOLHAS DE AR:  
 

Esse é o maior problema dos recarregamentos. Acontece eventualmente com 
compatíveis também. Se recarregado com pressa, a tinta faz espuma dentro do cartucho e 
essas bolhas se alojam na esponja que os cartuchos têm (nos cartuchos mais novos não 
há esponja). Você coloca o cartucho na impressora, ele vai bem no começo até que sem 
motivo, começa a falhar alguns jatos de uma cor. Você resolve fazer um ciclo de limpeza e 
ao invés de melhorar, só piora, chegando a sair mais nada da cor! Isso é evidência de que 
uma bolha de ar chegou à saída do cartucho e penetrou no duto das cabeças, bloqueando 
o fluxo da tinta.  
Também o ar bloqueia o fluxo de tinta algumas vezes após uma troca de cartucho. Ele 
simplesmente não imprime nada ou some totalmente alguma cor.  
 
As tentativas para solucionar são:  
 
#1. Fazer ciclos de limpeza e deixar a impressora descansar algumas horas ou 24 hs.  
#2. Deixar a impressora sem imprimir por vários minutos ou uma noite, colocando fita 
adesiva em todos os furos de respiro no topo do cartucho. Isso ajuda a mover as bolhas 
para o topo do cartucho, mas pode não resolver!  
#3. Retire o cartucho e dê umas "pancadinhas" com ele sobre uma mesa, com as saídas 
de tinta voltadas para baixo. Que subam as bolhas!..hehe...  
#4. Outra forma é começar de novo, retire o cartucho e instale-o novamente usando o 
procedimento de fábrica.  
#5. Injete com seringa diretamente um pouco de tinta(retire todo e qualquer ar da seringa...) 
na saída do cartucho e/ou naquele pino que suga a tinta no carro do cartucho.  
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#6. Instalar outro cartucho novo.  
 

IMPORTANTE:  
 
Não confie muito no INK MONITOR da Epson, algumas vezes, ele me indicava que ainda 
havia 20% de tinta e de repente uma cor começava a falhar até sumir, examinei e descobri 
que a tinta simplesmente tinha acabado! E eu sempre recarrego até transbordar meus 
cartuchos resetando-os imediatamente para haver sincronismo entre nível real de tinta e o 
estimado pelo software. 
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Perguntas Freqüentes: 
 
 
1º: Carreguei os meus cartuchos com as tintas que comprei, porém quando eu 

vou imprimir não está saindo nada, mas com os cartuchos originais estão 
imprimindo normalmente o que fazer? 

 
R.: Recomendamos aos nossos clientes que depois da recarga feita, que faça uma 

limpeza de cabeça para que a tinta comece a fluir pelo cartucho. Caso já tenha sido feita a 
limpeza de cabeça e a impressora não está imprimindo, verificar se nos cartuchos estão 
com as borrachas nos buracos dos cartuchos, se estiverem remove lãs e fazer uma nova 
limpeza de cabeça. 

 
2º: O cartucho depois de carregado começou a vaza, usei a seringa com a agulha, 

qual a solução? 
 
R.: Recomendamos aos nossos clientes, que, a carga ou recarrega dos cartuchos 

sejam feitas com seringa sem agulha, porque dentro do cartucho há uma vedação frágil de 
plástico que mantém a tinta no interior dos cartuchos, qualquer toque com a agulha pode 
perfurar esse material e assim ocorrerá o vazamento. Neste caso nenhuma garantia é dada 
sobre essas condições. 

 
3º: Posso colocar os cartuchos em qualquer ordem na impressora? 
 
R.: Não, no carrinho de impressão tem uma ordem impressa com as cores de cada 

cartucho, é necessário que essa ordem seja seguida. Caso contrario os cartuchos não 
serão reconhecidos. 

 
4º: Os cartuchos podem ser carregados dentro da impressora? 
 
R.: Sim, mas é necessário muito cuidado no momento da reposição, pois o excesso 

pode transbordar o cartucho e danificar o carrinho de impressão. 
 
5º: Minha impressora começou a vazar logo após eu ter recarregado os 

cartuchos, há manchas na impressão, o que fazer? 
 
R.: Como na impressora existe um reservatório de tinta fora do cartucho, o excesso de 

limpeza de cabeçote, na qual utiliza muita tinta, pode vir a contaminar este reservatório e 
assim começa a aparecer manchas na impressões, nestes casos o cliente deverá procurar 
a loja que o vendeu a impressora ou uma assistência autorizada. 

 
 
 
6º: Minha impressora está com as duas luzes acesas, a verde e a vermelha, já 

troquei os cartuchos coloquei os originais e mesmo assim a impressora continua 
com as duas luzes acessas e não imprimi, o carrinho de impressão se movimenta 
mas não sai tinta será algum problema na impressora? 

 
R.: A principio o que parece é que a cabeça de impressão está com problemas, caso 

isso ocorra recomendamos para os nossos clientes que eles retirem os cartuchos 
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sublimaticos e coloquem os cartuchos originais e que levem para a Assistência Técnica 
especializada se ainda tiver na garantia. Caso a impressora não esteja na garantia 
recomendamos para os nossos clientes que pesquisem outro modelo de impressora, pois o 
preço da cabeça de impressão é o mesmo de uma impressora nova. 

 
 
7º: Estou com duvidas se os cartuchos que vocês me mandaram é o correto para 

a minha impressora, pois estive olhando os sublimaticos e os originais não são 
parecidos, será que são mesmo para a minha impressora? 

 
R.: Como esses cartuchos são “genéricos” eles não são parecidos com os originais que 

são fornecidos pela Epson. Mas pode colocar com tranqüilidade que eles são os cartuchos 
para sua impressora. 

 
8º: É recomendado colocar um papel na “placa inferior” da prensa térmica? 
 
R.: Sim, recomendamos isso caso aja uma imagem é maior que a estampa o que sobra 

não fica grudada na prensa térmica e com isso não borra os outros produtos, se isso 
acontecer será necessário só troca do papel. 

 
9º: Posso imprimir de qualquer lado do papel transfer? 
 
R.: Não, o lado correto do papel é o lado mais “branco e liso” do papel, caso seja 

impresso do outro lado, quando for feita a transferência para o tecido não sairá muita tinta 
para a camisa, pois esse lado do papel absorve mais a tinta. 

 
10º: Como que eu faço para estampar a imagem do transfer para a camisa? 

Coloco a imagem em baixo e a camisa em cima? 
 
R.: Não, recomendamos que seja colocado o transfer com a parte que foi impressa 

virada para baixo em cima da camisa para que seja transferida a maior parte da tinta do 
transfer para a camisa. Caso esse processo não esteja sendo feito a qualidade de 
impressão não ficara boa. 

 
11º: Estou imprimindo com uma qualidade boa, porém quando vou aplicar a 

imagem na camiseta, a imagem fica com algumas manchas amareladas o que pode 
ser? 

 
R.: Isso pode ocorrer quando a pressão na prensa não está correta, com isso o transfer 

não “cola na camiseta” e acaba manchando o tecido. 
 
12º: Estou usando as tintas de sublimação, mas se por acaso eu precisar 

imprimir com as tintas normais eu terei de comprar outra impressora? 
 
R.: Não, pois só será preciso fazer a troca dos cartuchos “genéricos” para os originais e 

fazer uma limpeza de impressão para que a tinta comece a fluir e já está pronto não é 
preciso fazer mais alguma alteração. 
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13º: É possível ter cores vivas na estampa?  
 

R.: Sim. Se o tecido for 100% poliéster a estampa ficará com cores bem vivas, mas se 
o tecido for misto (parte poliéster + outra composição), ela poderá ficar com aspecto 
desbotado. 

14º: É possível utilizar o processo em qualquer tecido?  
R.: O processo deve ser realizado preferencialmente em tecidos de poliéster, como tafetá, 
crepe musson, crepe chifon, crepe kochibo, cetim, lycra, oxford, microfibra, cacharrel, 
jersey e liganete. Mas a impressão também pode ser feita em tecidos mistos, que ficam 
com um efeito desbotado (excelente para a moda masculina). Para que a imagem a ser 
impressa fique bem semelhante à imagem escolhida, o tecido deve ser preferencialmente 
de cor branca.  

15º: Posso estampar qualquer tecido de poliéster? 
R.: Sim, desde que ele resista a temperaturas de, no mínimo, 180ºC. 
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IMPRESSORAS PARA CADA TIPO DE PAPEL 
 
TDM/SUBLIMATICO: Para impressora epson jato de tinta com tinta sublimatica 
 
TDM / INKPRO - Para impressora jato de tinta e camiseta algodão branca 
 
TDM / ROYAL MAX - Para impressora ou copiadora à laser colorida ou citizen printiva, 
com algodão branco ou impressora com oleo de silicone. 
 
TDM / INNEO - Para impressora ou copiadora à laser colorida de alta temperatura á 

seco e camisa de algodão branco. 
 
TDM / FLEXITRANS - MATERIAIS RÍGIDOS - Para copiadora à laser colorida com 

materiais rigidos 
 
TDM / DARK - TECIDOS ESCUROS - ONE STEP - Para impressora ou copiadora à 

laser colorida ou jato de tinta e camisetas em algodão escuro. 
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TRANSFER DIGITAL METALNOX – DARK 
INSTRUÇÕES PAPEL TRANSFER TDM - DARK 
TECIDOS ESCUROS - ONE STEP - Para impressora ou copiadora à laser colorida. (IMPRESSORA 

Á SECO OU ÓLEO SILICONE) 
 
  
CONFIGURANDO O PROGRAMA GRÁFICO NO WINDOWS 
 
 Ajuste a impressora para o modo Pesado/Cartão (Heavy/CardStock) e utilize o modo 

bypass.  
Imprima somente do lado com a resina da cor branca.  
Imprima o transfer da forma que será utilizado na camiseta. (NÃO ESPELHADO). 
  
PREPARANDO O TRANSFER 
 
Corte a imagem deixando uma margem pequena.  
Para remover dobras e umidade, pré-aqueça a camiseta com a prensa térmica.  
Retire o papel da parte de trás ("cor amarelada") e coloque a imagem na camiseta 

com a face virada para cima. 
  
MODO DE APLICAÇÃO 
 
Ajuste a pressão para o modo "PESADO".  
Prensa Pneumática: Aqueça a prensa térmica na temperatura de 180ºC.  
Prensa Manual: Aqueça a prensa térmica na temperatura de 190ºC.  
No pacote encontra-se um outro tipo de papel que irá proteger a imagem. Este papel 

possui resina especial dos dois lados.  
Coloque o papel de proteção por cima da imagem ("desta forma a imagem estará 

protegida").  
Ajuste o tempo para 25 segundos e trave a prensa térmica.  
Retire a camiseta da prensa.  
Quando a imagem estiver fria, retire o papel de proteção cuidadosamente. (Retire 

sempre à frio). 
  
LAVAGEM 
 
Deixe a impressão secar por um dia antes de lavar.  
Para lavar, vire a camiseta do avesso.  
Não utilizar alvejantes.  
Não utilizar máquinas de secadora de roupa.  
Se utilizar água quente, temperatura máxima de 40ºC.  
Não passe ferro de passar roupa sobre a estampa, passe a camiseta do avesso. 
Dura em média 40 lavagens. 
 
 
 
 
 
 



21               www.metalnox.com.br       21 

TRANSFER DIGITAL METALNOX – FLEXINTRANS 
 
INSTRUÇÕES PAPEL TRANSFER TDM - FLEXITRANS 
MATERIAIS RÍGIDOS - Para copiadora à laser colorida.  (IMPRESSORA COM SILICONE) 
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TRANSFER DIGITAL METALNOX – INKPRO 
 
INSTRUÇÕES PAPEL TRANSFER TDM - INKPRO  
Para impressora jato de tinta. TECIDO BRANCO 
 
O Papel Transfer TDM INKPRO permite a transferência de seus desenhos em tecidos 

de algodão nas cores brancas ou claras. Pode ser transferido para camisetas, aventais, 
bonés e etc. O papel transfer requer no mínimo de 50% de algodão no tecido . 

 
O Papel transfer TDM INKPRO pode ser utilizado em qualquer impressora jato de tinta 

com cartuchos originais, reciclados ou bulk-ink (desde que a tinta reciclada seja de boa 
qualidade).  

 
Se prefirir utilizar cartuchos de tinta reciclados ou tinta não originais na sua impressora:  
 
1. Recomendamos imprimir seu desenho no papel transfer para testes antes de iniciar 

sua produção.  
2. Transferir o transfer impresso para um tecido descartável através de prensa térmica. 
3. Efetuar a lavagem do tecido na máquina de lavar roupa. 
4. Verificar se a tinta é de boa qualidade, pois, sendo a mesma de boa qualidade, a 

tinta não desbotará ou manchará o tecido.  
5. A qualidade da tinta poderá alterar a tonalidade e a resistência do papel tranfer. 
 
IMPRESSÃO 
 
1. Imprimir no modo “Espelho”. 
2. A mudança para o modo “Espelho” pode ser encontrada na opção de “Configuração 

da impressora” do seu programa gráfico. 
Obs. A maioria das impressoras permitem o ajuste do nível de tinta.  
3. Se após a impressão, o papel ficar com excesso de tinta ou com aparência 

emborrachada, diminua o nível de tinta na opção de “Configuração da impressora”. 
 
MODO DE APLICAÇÃO PARA PRENSAS TÉRMICAS 
 
Tempo de Prensagem: 12 segundos 
Temperatura: 190ºC / 375ºF                   
Pressão: Pesada 
RETIRAR o Papel Transfer TDM à QUENTE 
 
 LAVAGEM 
 
Deixar a impressão secar por um dia antes de lavar. Virar a camiseta do avesso e se 

utilizar água quente utilize no máximo 40ºC. Para maior durabilidade da estampa na 
camiseta. Não utilizar alvejantes. Não Lavar no Tanque e não torcer a camiseta. Passar a 
camiseta do avesso. Dura em média 20 lavagens. 
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TRANSFER DIGITAL METALNOX – INNEO 
 
INSTRUÇÕES PAPEL TRANSFER TDM – INNEO 
Para impressora ou copiadora à laser colorida de alta temperatura, velocidade. (IMPRESSORA Á 

SECO) - TECIDO BRANCO 
 
INOVAÇÃO 
 
O Papel Transfer importado TDM INNEO foi desenvolvido para utilização em 

Copiadoras e Impressoras coloridas de alta velocidade que não utilizam óleo no fusor e 
temperatura interna de até 200ºC. 

 
IMPRESSORAS COMPATÍVEIS E MODO DE IMPRESSÃO 
 

FABRICANTE MODELO MODO DE IMPRESSÃO 
Brother  HL-4200CN PESADO / PAPEL GROSSO  
Canon CP 660 PESADO / PAPEL GROSSO 
Canon CLC 2620  

IRC 2620 / 2880 / 3110 / 3320   
IRC 3380 /  5000 

ETIQUETAS 

Canon LBP-2710  
CLC 1110/1160/1180 

PESADO / PAPEL GROSSO 

Epson AcuLaser C900/ 1900 / C2000 PESADO / PAPEL GROSSO 
Epson LP-8800C PESADO / PAPEL GROSSO 
HP 2550L /2550N / 3550L / 4550L / 

8550 L 
PESADO / PAPEL GROSSO 

Konica Minolta CF1501 / CF2002 / CF3102  PESADO / PAPEL GROSSO 
Konica Minolta CF5001 / CF 9001 PESADO / PAPEL GROSSO 
Konica Minolta BizHub C250 / C350 / C450 PESADO / PAPEL GROSSO 
Konica Minolta Magicolor 2300 / Magicolor 2430 PESADO / PAPEL GROSSO 
Konica Minolta Magicolor 3300 / Magicolor 5430 PESADO / PAPEL GROSSO 
Konica Minolta Magicolor 5430 / Magicolor 7300 PESADO / PAPEL GROSSO 
Oki C5100 / C5300 / C5400 PESADO / PAPEL GROSSO 
Olivetti MF 20 PESADO / PAPEL GROSSO 
Ricoh Imagio MPC 3500 e 4500 PESADO / PAPEL GROSSO 
Tally 8008 / 8024 / 8108 / 8128 / 8406 /  PESADO / PAPEL GROSSO 
Xerox Phaser 6200 PESADO / PAPEL GROSSO 
Xerox DC 1632 / DC 2240 /DC 3535 /DC 

3140 
DC 3250 / DC 3535/ DC3540 

ETIQUETAS 

Xerox DC 2045 / 2060 PESADO / PAPEL GROSSO 

Xerox 6300 / 6350 / 7700 / 7750 
/ 7760  

PESADO / PAPEL 
GROSSO 

 
*Se a sua impressora não estiver na lista de compatibilidade do Papel Transfer TDM 

INNEO favor nos consultar 
 
MODO DE APLICAÇÃO 
 
Tempo de Prensagem: 20 – 25 segundos 
Temperatura: 190ºC / 375ºF 
Pressão: Pesada 
AGUARDE 3 SEGUNDOS PARA RETIRAR o Papel Transfer TDM à QUENTE 
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LAVAGEM 
 
Deixar a impressão secar por um dia antes de lavar. Virar a camiseta do avesso e se 

utilizar água quente utilize no máximo 40ºC. Para maior durabilidade da estampa na 
camiseta. Não utilizar alvejantes. Não Lavar no Tanque e não Torcer a camiseta. Passar a 
camiseta do avesso. Dura em média 50 a 60 lavagens. 

 
INSTRUÇÃO ADICIONAL PARA IMPRESSORA HP2600N 
  PAPEL TRANSFER DIGITAL INNEO 
 
1.Quando for imprimir, selecione a Impressora HP Color Laserjet2600N. 
 
2.Clique no botão PROPRIEDADES. 
 
3.Na GUIA PAPEL/QUALIDADE, selecione: 
 
- O tamanho é: A4 ou A3. 
- A origem é: BANDEJA 1 
* A alimentação do papel deve ser feita conforme a foto ao lado. 
* O papel transfer dever ser colocado na bandeja 1 sem abrir a gaveta da bandeja 2. 
- Tipo: BRILHANTE (106-120g/m2) ou 
  Tipo: BRLHANTE Pesado (121-163g/m2). 
 
4. Clique no botão OK. 
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INSTRUÇÃO ADICIONAL P/ IMPRESSORA HP2600N  
 
PAPEL TRANSFER TDM – INNEO  
 

1. Quando for imprimir, selecione a Impressora HP Color Laserjet 2600N. 

2. Clique no botão PROPRIEDADES. 

3. Na GUIA PAPEL/QUALIDADE, selecione: 

- O tamanho é: A4 ou A3. 

- A origem é: BANDEJA 1  

* A alimentação do papel deve ser feita conforme a foto.  

* O papel transfer deve ser colocado na bandeja 1 sem abrir a gaveta da bandeja 2. 

- Tipo: Brilhante (106-120g/m2) ou  

- Tipo: Brilhante Pesado (121-163g/m2). 

 

  

 

4. Clique no botão OK. 
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Orientações das aplicações dos transfers nos 
produtos 

 
Instruções para aplicação de transfer em canecas para as prensas HLI, 

PCM 80 Metalnox e PCM 80 Tecnoestampas. 
 
1. Programar temperatura de trabalho em 200ºC.  
2. Tempo de prensagem de 240 segundos para prensa com a caneca que a boca 

fica para cima e 30 segundos para prensa que a caneca fica deitada com a alça para cima.  
3. As medidas máximas de impressão do transfer não podem ser superior á 80 x 

190 mm.  
4. Colocar a caneca na prensa e ajustar a pressão. Para esta aplicação utilizar 

pressão média.  
5. Manter o papel sublimatico dentro de uma estufa a fim de eliminar toda a 

umidade do mesmo que é absorvida do ambiente ou então levar este papel em uma prensa 
com forma plana para que com a irradiação de calor da forma térmica o mesmo fique seco. 
   

6. OBS: A estufa mencionada acima pode ser uma pequena caixa com 1 ou 2 
lâmpadas incandescentes para manter este papel sempre seco. Se o papel for mantido em 
uma estufa é bom que fique de um dia para o outro e se for na prensa em torno de 1 
minutos já é o suficiente. Ao retirar o papel da estufa ou da prensa já em seguida levar para 
impressora, caso contrário se ficar parado muito tempo ( de um dia para o outro) o papel 
volta a ficar úmido.  

7. Após se certificar que o papel esta seco fazer a impressão.  
8. Após fazer a impressão no papel, levar este novamente à prensa com formas 

plana para dar uma pré-cura na tinta ou a estufa. Deixar entre as formas da prensa por 30 
segundos a uma temperatura de 180ºC ou na estufa próximo da lâmpada por 3 minutos.    

9. Dar um pré-aquecimento na caneca prensando a mesma por 5 segundos.  
10. Fixar o papel transfer na caneca e fazer a aplicação conforme itens 1 e 2. 

Colocar a caneca na prensa sempre no centro da resistência.  
11. Ao terminar o tempo de prensagem abrir a alavanca e retirar imediatamente a 

caneca seguida do papel.  
12. Aguardar 1 minuto entre a retirada de uma caneca e a colocação da próxima 

para que a temperatura estabilize novamente.  
 
Para HLI utilizar a seguinte configuração: 
Temperatura inicial: SET = 150ºC 
Temperatura final: TEMP = 165ºC 
Tempo: TIME = 60 segundos 
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Orientações sobre o procedimento para aplicação de 
transfer no cristal. 

 
1. Verificar se o transfer esta impresso no lado certo do papel. Lado mais branco deve 

receber a tinta.  
2. Programar temperatura de trabalho em 200ºC.  
3. Tempo de prensagem de 180 segundos.    
4. Utilizar uma espuma de espessura de 30 mm densidade D45 conforme 

enviamos.  
5. A prensa utilizada para este processo deve ser da linha PL/PLI ou EL/ELI. Não é 

possível utilizar a prensa da linha PT devido a espessura do cristal.  
6. Colocar o cristal sobre a espuma e ajustar a pressão. Para esta aplicação utilizar 

pressão média. Alavanca na posição um pouco abaixo da posição horizontal em relação ao 
braço onde a alavanca esta fixa. A forma térmica não pode ter contato com o verniz, 
portanto antes de fechar a prensa para ajustar a pressão é preciso virar o cristal para 
deixar o lado do verniz para baixo.  

7. Manter o papel sublimatico dentro de uma estufa a fim de eliminar toda a 
umidade do mesmo que é absorvida do ambiente ou então levar este papel em uma prensa 
com forma plana para que com a irradiação de calor da forma térmica o mesmo fique seco. 
   

OBS: A estufa mencionada acima pode ser uma pequena caixa com 1 ou 2 lâmpadas 
incandescentes para manter este papel sempre seco. Se o papel for mantido em uma 
estufa é bom que fique de um dia para o outro e se for na prensa em torno de 2 minutos já 
é o suficiente. Ao retirar o papel da estufa ou da prensa já em seguida levar para 
impressora, caso contrário se ficar parado muito tempo ( de um dia para o outro) o papel 
volta a ficar úmido. 

8. Após fazer a impressão no papel, levar este novamente à prensa para dar uma 
pré-cura na tinta. Deixar entre as formas da prensa por 1 minuto a 190ºC.  

9. Fixar o papel no cristal e leva-lo á prensa.  
10. Colocar um tecido de algodão de cor clara sobre o papel e fechar a prensa  
11. Após terminar o tempo de prensagem retirar imediatamente o papel.  
 
Para maiores informações visite nosso site onde você poderá ver um vídeo  do 

processo sendo realizado 
http://www.metalnox.com.br/pt/downloads/20.wmv 
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Instruções para aplicação de transfer em Camisetas: 
 
1. Temperatura utilizada = 200ºC  
2. Tempo de prensagem = 20 segundos.  
3. Ajustar a pressão. Para esta aplicação utilizar pressão média.  
4. Manter o papel sublimatico dentro de uma estufa a fim de eliminar toda a 

umidade do mesmo que é absorvida do ambiente ou então levar este papel na prensa para 
que com a irradiação de calor da forma térmica o mesmo fique seco.    

5. OBS: A estufa mencionada acima pode ser uma pequena caixa com 1 ou 2 
lâmpadas incandescentes para manter este papel sempre seco. Se o papel for mantido em 
uma estufa é bom que fique de um dia para o outro e se for na prensa em torno de 1 
minutos já é o suficiente. Ao retirar o papel da estufa ou da prensa já em seguida levar para 
impressora, caso contrário se ficar parado muito tempo ( de um dia para o outro) o papel 
volta a ficar úmido.  

6. Após se certificar que o papel esta seco fazer a impressão.  
7. Após fazer a impressão no papel, levar este novamente à prensa com formas 

plana para dar uma pré-cura na tinta ou a estufa. Deixar entre as formas da prensa por 30 
segundos a uma temperatura de 180ºC ou na estufa próximo da lâmpada por 3 minutos.    

8. Dar um pré-aquecimento na camiseta prensando a mesma por 5 segundos.  
9. Posicionar o papel transfer na camiseta e fazer a aplicação conforme itens 1 e 2. 

Colocar a camiseta na prensa sempre no centro da resistência.  
10. Ao terminar o tempo de prensagem abrir a alavanca e retirar imediatamente o 

transfer do papel.  
 
Para mais informações visite nosso site onde você pode o processo sendo realizado. 
 
http://www.metalnox.com.br/pt/downloads/16.wmv 
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Instruções para aplicação de transfer em Azulejo. 
 
 
1. Programar temperatura de trabalho em 200ºC.  
2. Tempo de prensagem de 220 segundos.  
3. Deve-se utilizar um feltro na medida um pouco maior que o azulejo sobre a 

borracha de silicone onde o mesmo será apoiado, sempre centralizado na prensa. 
4. O papel transfer deve cobrir todo o azulejo. 
5. No inicio do dia antes de fazer a primeira impressão a prensa deve ser fechada 

para aquecer bem a parte inferior e o feltro. 
6. Colocar o azulejo na prensa e ajustar a pressão. Para esta aplicação utilizar 

pressão média.  
7. Manter o papel sublimatico dentro de uma estufa a fim de eliminar toda a 

umidade do mesmo que é absorvida do ambiente ou então levar este papel em uma prensa 
com forma plana para que com a irradiação de calor da forma térmica o mesmo fique seco. 
   

8. OBS: A estufa mencionada acima pode ser uma pequena caixa com 1 ou 2 
lâmpadas incandescentes para manter este papel sempre seco. Se o papel for mantido em 
uma estufa é bom que fique de um dia para o outro e se for na prensa em torno de 1 
minutos já é o suficiente. Ao retirar o papel da estufa ou da prensa já em seguida levar para 
impressora, caso contrário se ficar parado muito tempo ( de um dia para o outro) o papel 
volta a ficar úmido.  

9. Após se certificar que o papel esta seco fazer a impressão.  
10. Após fazer a impressão no papel, levar este novamente à prensa com formas 

plana para dar uma pré-cura na tinta ou a estufa. Deixar entre as formas da prensa por 30 
segundos a uma temperatura de 180ºC ou na estufa próximo da lâmpada por 3 minutos.    

11. Fixar o papel transfer no azulejo, centralizá-lo na prensa, colocar um tecido de 
algodão sobre o azuleja já com o papel e fazer a aplicação conforme itens 1 e 2. Colocar 
azulejo na prensa sempre no centro da resistência.  

12. Ao terminar o tempo de prensagem abrir a alavanca e retirar imediatamente o 
azulejo seguido do papel.  

13. Aguardar 1 minuto entre a retirada de um azulejo e a colocação do próximo para 
que a temperatura estabilize novamente.  

 
Para mais informações visite nosso site onde você pode ver um vídeo do processo 

sendo realizado. 
 
http://www.metalnox.com.br/pt/downloads/14.wmv 
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Dicas de possíveis regulagens das prensas 
 
 
 
 

 As regulagens a seguir podem mudar de 
acordo com o tipo de sublimação que irá ser 
feita. O desenho a seguir deve ser usado como 
base e só como base de regulagem.  

           O modo mais correto de regular a altura 
é colocar o que será usado para sublimação e encostar a forma 
superior no produto e ver a altura. 

 
Na figura abaixo mostra três possíveis níveis que são os 

seguintes: 
 
Verde significa que quase não terá pressão, com isso a 

imagem não será prensada e a imagem não irá ser transferida 
com qualidade do papel para o produto. 

 
Amarelo: Este nível é  o mais indicado para fazer a 

sublimação do produto, pois é a força está boa, nem muito forte 
e nem muito fraca a ponto de não ter a sublimação. 

 
Vermelho: Nível não muito indicado para fazer a 

sublimação,  neste ponto tem muita pressão, o que pode acabar 
estragando os produtos a serem sublimaticos. 
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