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Leve seu negócio DTG a novos patamares, adicione o máximo em flexibilidade, expanda em mercados com

produtos que você simplesmente não pode imprimir direto. Até agora.

Sacos, bonés, bolsas de compras, roupas de chuva, guarda-chuvas, 
roupas e muito mais ... Todos os produtos que você desejou poder imprimir  

na sua impressora DTG - bem, agora você pode..

Sem necessidade de Pré-tratamento

1 Criação do desenho 2 3 4  

3

Fácil e Rápido 

Soluções Têxteis
Impressão Digital

Vamos ser realistas, você possui uma máquina de impressão digital DTG para ganhar dinheiro, produzindo

impressões superiores para os seus clientes, é possível usando a mais recente tecnologia de tinta, tintas 

pigmentadas têxteis à base de água. Agora, imagine uma película de transfer projetada para funcionar com as 

suas tintas DTG, para que agora você possa decorar todos os produtos que o DTG não pode, aqueles artigos

difíceis de carregar ou impossíveis de imprimir, agora podem beneficiar da mesma tecnologia de tinta e 

equipamento. Abra uma grande oportunidade com uma vasta gama de produtos, de forma simples e com um custo

muito baixo.

Imprima o desenho DTF em
qualquer impressora DTG
com a palete aquecida PPS.

Adicione a cola em pó com o
agitador e tabuleiro PPS.
Coloque o DTF na caixa de 
c u r a  p a r a  s e c a g e m .

Prensagem rápida
15 seg. e ...  já está!

Utilizando um filme de transferência exclusivo onde o revestimento do filme é combinado com a tinta e o pó de 

adesão TPU, a composição química única permite efetuar a impressão em uma ampla gama de tecidos, 

tanto sintéticos e fibras naturais com transferência de energia ultrabaixa, proporcionando resultados superiores.

O papel de transfer foi projectado para qualquer marca de tintas pigmentadas DTG para que você tenha a garantia

 do melhor em qualidade e cor.

Com base no processo tradicional de transfere de calor, o DTF Kit está na vanguarda das novas tecnologias.



Palete aquecida 40 X 50CM   

CAIXA DE CURA DTF  

DTF KIT AGITADOR, FRASCO E TABULEIRO 

1 KG COLA  

 EM PÓ TPU

  BRANCA   

100 A3+  

 TRANSFER

 FILM SHEETS 

O que é o DTF•KIT para impressoras DTG 
Tudo precisa de estar pronto e a funcionar em minutos. O pacote DTF • Kit inclui:

Soluções Têxteis
Impressão Digital
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Ultra fino com apenas 10 mm, adapta-se a todas as paletes de 

qualquer marca de impressora DTG . Cada placa aquecida 

tem um termostato digital para definir as temperaturas corretas. 

O cilindro aquecido também possui uma placa adesiva para 

manter o filme plano durante a impressão. 

Forno DTF para cura do PET. Derreta o pó DTF uniformemente

sem usar uma prensa de calor. Temperatura máxima de 100-150 ° C.

Controlador digital de temperatura e função de temporizador. 

Defina um alarme audio para lembrá-lo de que sua transferência 

está totalmente curada.

. 

 

Isso permite que o pó TPU preciso, seja borrifado uniformemente

sobre a tinta e o excesso é recolhido na bandeja. A bandeja tem

um bico para facilmente colocar o excesso de volta na garrafa de

TPU.

 

Embalado em frascos 

de 1kg de boca grande,

 permitindo manter o pó 

seco durante o armazenamento.

 

Cada filme é revestido 

especificamente para uso 

com tintas DTG.
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