SUBLIMAÇÃO EM DIFERENTES
TIPOS DE TECIDO:
DESAFIOS E SOLUÇÕES

Introdução

O serviço de sublimação pode se tornar uma grande alternativa para
aqueles que desejam oferecer produtos personalizados e aplicações
diferenciadas para conquistar mais mercado.
De acordo com dados da consultoria Smithers Pira, a projeção do mercado
mundial de embalagem e impressão pode chegar a 50 bilhões de dólares
em 2022. Nesse contexto, entram segmentos de diversos produtos
promocionais, artísticos e outros em que a sublimação pode representar
uma importante fonte de faturamento neste momento.
Por meio de prensas térmicas, o processo de sublimação pode ser executado
em superfícies de diferentes materiais. Isso faz com que as opções de
produtos e segmentos, como brindes, camisetas, itens decorativos, etc.,
sejam extremamente variadas. Assim, com um investimento baixo de
ūƲǷǢŀţŀчūчǿưчŀƧȖƼчśūưчţūɯƲƐţƼϰчŬчǟƼǪǪƒȖūƧчǷūǢчǿưŀчŀǷǢŀǷƐȖŀчưŀǢƄūưчţūч
lucro com produtos de sublimação no portfólio de sua empresa.
É preciso, porém, ter atenção a como os resultados do processo podem
ǢūɰūǷƐǢчūưчǪūǿчǟǢƼţǿǷƼчɯƲŀƧϯчŀţŀчţūǷŀƧƋūчţūчǪūǿчūǡǿƐǟŀưūƲǷƼϰчŜƼưǟǢŀч
de substratos e tecidos escolhidos - tudo pode impactar na qualidade
dos brindes, peças promocionais publicitárias e demais aplicações que
dependem de uma sublimação de qualidade.
Boa leitura!
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1. Quais substratos podem receber sublimação?
Muitos proprietários de empresas de impressão, estamparia e comunicação
visual há algum tempo aproveitam o processo de sublimação para aumentar
suas ofertas de serviço. Isso ocorre por bons motivos: a sublimação oferece
um potencial atrativo de lucratividade e facilita o atendimento de novas
oportunidades de mercado.
Ainda, muitos tipos diferentes de materiais podem ser usados como
substratos de sublimação se contiverem um revestimento especial projetado
ūǪǟūŜƐɯŜŀưūƲǷūчǟŀǢŀчǢūŜūśūǢūưчŜƼǢŀƲǷūǪϯч.ǪǪūǪчưŀǷūǢƐŀƐǪчǟƼţūưчǪūǢчưūǷŀƧϰч
ŜūǢňưƐŜŀϰчŀƧǿưƒƲƐƼϰчȖƐţǢƼϰчɯśǢŀчţūчȖƐţǢƼϰчǟƧŁǪǷƐŜƼϰчŀŜǢƒƧƐŜƼϰчǷūŜƐţƼϰчūƲǷǢūчǷŀƲǷƼǪч
outros.
Além disso, qualquer item com composição 100% poliéster pode ser sublimado
sem esse revestimento, mas você deve sempre observar a temperatura
recomendada e o tempo necessário para cada substrato, pois alguns podem
estar acima do ponto de fusão do material.
Ƽưч ƐǪǪƼϰч ȖƼŜŰч ǟƼţūǢŁч ǿǷƐƧƐȧŀǢч ūǪǪŀч ǷŬŜƲƐŜŀч ǟŀǢŀч ţūǪūƲȖƼƧȖūǢч ǟūşŀǪч ŜƼưƼч
camisetas, aventais, bolsas, bonés, almofadas, roupas para pets, banners de
tecido, jogos americanos, tapetes, roupas de cama, bonitos e de qualidade
para aquecer as vendas e o faturamento de seu negócio.

ͶϯчƼưƼчƃŀȧūǢчŜƼƲɯƄǿǢŀşǚūǪчūчŀţūǡǿŀǢчưŁǡǿƐƲŀǪчǟŀǢŀчţƐƃūǢūƲǷūǪч
substratos?
Você precisará adquirir tintas (corantes) especializadas para sua impressora.
.ưчƄūǢŀƧϰчŬчǢūŜƼưūƲţŁȖūƧчǡǿūϰчţūǟƼƐǪчţūчŜƼƲȖūǢǷūǢчŀчƐưǟǢūǪǪƼǢŀчǟŀǢŀчƼчǿǪƼч
dessas tintas especializadas, você não volte a usar cartuchos de tinta normais
nesses equipamentos.
Além disso, uma das primeiras coisas que muitos iniciantes em sublimação
notam em suas impressões é que as cores podem não ser precisas. As tintas de
sublimação não são tipicamente “padrão” para sua impressora e podem exigir
ƼчǡǿūчŬчŜƋŀưŀţƼчţūчǟūǢɯƧчRϰчǿưчŀǢǡǿƐȖƼчǟŀǢŀчţƼȗƲƧƼŀţчţƼчƃŀśǢƐŜŀƲǷūчţŀч
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tinta que corresponde à sua impressora. Isso poderá ajudar muito na obtenção
de cores precisas.
Provavelmente, você ainda precisará fazer alguns ajustes de cores por meio do
ǪƼƃǷȗŀǢūчţūчŜƼǢūǪчţūчǪǿŀǪчƐưǟǢūǪǪƼǢŀǪϯч$ūǟƼƐǪчţūчǢūŀƧƐȧŀǢчǷūǪǷūǪчţūчƐưǟǢūǪǪŘƼч
ūчƼśǷūǢчŀчŜƼǢчţūǪūơŀţŀϰчȖƼŜŰчǟƼţūǢŁчǪŀƧȖŀǢчƃŀŜƐƧưūƲǷūчǪǿŀчŜƼƲɯƄǿǢŀşŘƼчǟŀǢŀч
ser recuperada sempre que imprimir.
}ǿǷǢŀч ǡǿūǪǷŘƼч ƐưǟƼǢǷŀƲǷūч ǟŀǢŀч ƧƐţŀǢч ŜƼưч ƼǪч ţūǪŀɯƼǪч ţŀч ǪǿśƧƐưŀşŘƼч ūưч
tecido é saber que o processo não demanda muita pressão, porém é crucial
o contato entre o papel sublimático e o substrato para que a impressão seja
ǡǿŀƧƐɯŜŀţŀϯчpŀƲŜƋŀǪчūǪśǢŀƲǡǿƐşŀţŀǪчŜƼưǿưūƲǷūчūǪǷŘƼчŀǪǪƼŜƐŀţŀǪчőчǟǢūǪǪŘƼч
baixa, portanto, esteja atento a esse detalhe e trabalhe com a pressão ideal
para cada trabalho.
Quanto à temperatura ideal, também é importante seguir as recomendações
dos fabricantes e fornecedores, fazer testes e estudar seus resultados, de modo
ŀчŀǟǢūƲţūǢчŀчŜŀƧŜǿƧŀǢчƼчǷūưǟƼчǟūǢƃūƐǷƼчǟŀǢŀчǪǿŀǪчŀǟƧƐŜŀşǚūǪчūчǟǢƼɯǪǪƐƼƲŀƧƐȧŀǢч
ainda mais suas produções.
Ainda, lembre-se de fazer também as manutenções indicadas pelos fabricantes
em seus maquinários. Assim, além de garantir a vida útil dos equipamentos,
você criará as melhores condições para obter os resultados desejados em suas
impressões.

ͷϯч $ƐŜŀǪч ǟŀǢŀч ƧƐţŀǢч ŜƼưч ƼǪч ţūǪŀɯƼǪч ūч ǢūŀƧƐȧŀǢч ǿưч ǷǢŀśŀƧƋƼч ţūч
ǪǿśƧƐưŀşŘƼчǡǿŀƧƐɯŜŀţƼ
$ūч ƃƼǢưŀч ƄūǢŀƧϰч ǟƼţūưƼǪч ƐţūƲǷƐɯŜŀǢч ǡǿūч ŀч ưŀƐƼǢч ǟŀǢǷūч ţƼǪч ǟǢƼśƧūưŀǪч ǡǿūч
ocorrem na sublimação têm sua raiz nos fatores tempo e temperatura. Um
percentual consideravelmente menor está associado ao uso de pressão
inadequada.
ч ǪūƄǿƐǢϰч Ȗūơŀч ţƐŜŀǪч ǟǢŁǷƐŜŀǪч ǟŀǢŀч ǪƼƧǿŜƐƼƲŀǢч ƼǪч ţūǪŀɯƼǪч ưŀƐǪч ŜƼưǿƲǪч ŀƼч
trabalhar com sublimação em tecido.
3.1. Procure os tecidos mais indicados para receber sublimação
A impressão por sublimação em tecidos já é algo que vem acompanhando o
ưūǢŜŀţƼчƄǢŁɯŜƼчƋŁчţŬŜŀţŀǪϯчƼưчƼчǷūưǟƼϰчƼǟƼǢǷǿƲƐţŀţūǪчƲƼȖŀǪчūчǷūƲţŰƲŜƐŀǪч
surgiram para tornar o serviço mais abrangente em diversos segmentos.
A tecnologia de soft signage, ainda iniciando no Brasil, por exemplo, vem
permitindo que impressões de sublimação em poliéster se tornem mais
facilitadas em um nível produtivo de larga escala.
ƼưчƐǪǪƼϰчǿưчǟŀǪǪƼчƃǿƲţŀưūƲǷŀƧчǟŀǢŀчǢūŀƧƐȧŀǢчǿưŀчǪǿśƧƐưŀşŘƼчŜƼưчŀŜŀśŀưūƲǷƼч
ţūчǡǿŀƧƐţŀţūчŬчƐƲȖūǪǷƐǢчūưчǪǿśǪǷǢŀǷƼǪчǡǿūчǟūǢưƐǷŀưчŀчưūƧƋƼǢчɯȜŀşŘƼϯчƼưƼч
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sabemos, o transporte dos corantes e tintas em uma sublimação pode
ser realizado a partir de uma superfície de transporte (papel sublimático).
Isso permite que substratos sólidos, como cerâmicas e vidros, possam ser
submetidos a esse processo.
ƼƲƋūŜūǢч ŀǪч ǟǢƼǟǢƐūţŀţūǪч ţūч ǪūǿǪч ǷūŜƐţƼǪϰч ǟƼǢǷŀƲǷƼϰч Ŭч ǟǢƐưƼǢţƐŀƧч ǟŀǢŀч Ƽч
sucesso de sua operação com sublimação. Isso diz respeito especialmente
à composição dos tecidos.
}ǪчǟǢƼŜūǪǪƼǪчţūчǷƐƲƄƐưūƲǷƼчūưчŀƧƄƼţŘƼϰчǟƼǢчūȜūưǟƧƼϰчǪūчţƐƃūǢūưчţŀǪчɯśǢŀǪч
sintéticas, necessitando de um preparo na superfície (com um verniz) e não
tendo uma reação tão efetiva. Assim, vale a pena também buscar tintas que
tenham qualidade e se encaixem no que seu projeto e o cliente pedem.
Ainda em relação a materiais como 100% algodão, eles podem não ser os
ưŀƐǪчŀţūǡǿŀţƼǪчǟŀǢŀчūǪǪūчǷƐǟƼчţūчǷǢŀśŀƧƋƼϰчǿưŀчȖūȧчǡǿūчŀǪчɯśǢŀǪчƲŀǷǿǢŀƐǪч
não têm poros para abrir para aceitar a imagem. Isso quer dizer que o algodão
até pode ser sublimado, mas, sem uma boa preparação, há grandes riscos de
a imagem desbotar logo após algumas lavagens e a qualidade da impressão
poderá deixar bastante a desejar.
Para minimizar riscos como esse, recomenda-se que o tecido seja, ao menos,
do tipo malha PA - isso é, 50% poliéster e 50% algodão. Quanto maior a
ǟǢūǪūƲşŀч ţūч ǟƼƧƐŬǪǷūǢч Ʋŀч ŜƼưǟƼǪƐşŘƼϰч ưūƧƋƼǢч ūч ưŀƐǪч ŜƼƲɯŁȖūƧч ţūȖūч ǪūǢч Ƽч
ǢūǪǿƧǷŀţƼч ţŀч ǪǿśƧƐưŀşŘƼϯч Ƽưч ƐǪǪƼϰч ŀч pŀƧƋŀч ч Ћ͵ʹʹҗч ǟƼƧƐŬǪǷūǢЌч Ŭч ŀч ǡǿūч
potencialmente gera impressões com cores mais expressivas e duradouras.
Aqui, cabe uma ressalva: sempre avalie as demandas e tendências de
mercado. Por exemplo, quando se faz uma impressão de sublimação em
uma camisa que não é 100% poliéster, é possível obter um efeito que parece
vintage ou desgastado (estonado) - algo que pode ser muito popular em
peças mais conceituais ou voltadas a determinado nicho de público.
ͷϯͶϯчƼƲǷǢƼƧūчǷūưǟūǢŀǷǿǢŀϰчǟǢūǪǪŘƼчūчǷūưǟƼчţūчǪǿŀчưŁǡǿƐƲŀчţūчǪǿśƧƐưŀşŘƼч
чǪǿśƧƐưŀşŘƼчūưчǿưчǷūŜƐţƼчŬчǿưчǟǢƼŜūǪǪƼчƃƒǪƐŜƼϯчƼưƼчƼчƲƼưūчǪǿƄūǢūϰчŀч
tinta é vaporizada e se adere à superfície, fazendo com que a estampa ou
arte se mantenha em tal superfície. Assim, é possível controlar a intensidade
e diminuir os erros quando essas tintas e corantes são vaporizados e
ǷǢŀƲǪƃūǢƐţƼǪϯч .ч ƐǪǪƼч ǟƼţūч ǪūǢчƃūƐǷƼч ŜƼƲƋūŜūƲţƼч śūưч Ǫūǿч ūǡǿƐǟŀưūƲǷƼч ūч Ƽч
quão preparado ele está para trabalhar com diferentes tecidos.
Por exemplo, uma máquina equipada com uma prensa plana, focada na
impressão de tecidos de camisetas, utiliza uma chapa de alumínio com
Ͷч Ŝưч ţūч ūǪǟūǪǪǿǢŀϯч ƼƲƋūŜūǢч ūǪǪūч ţŀţƼч Ŭч ƐưǟƼǢǷŀƲǷūч ǟƼǢǡǿūч Ƽч ǟǢƼŜūǪǪƼч
de sublimação é afetado pela temperatura e, quanto maior a massa, mais
caloria será retida. Ou seja, via de regra, uma prensa de canecas terá uma
resistência menor e, portanto, gerará menos calor.
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Fatores como pressão, tempo e temperatura podem fazer toda a diferença no
ŀơǿǪǷūчɯƲƼчţƼчǪūǿчūǡǿƐǟŀưūƲǷƼϯчƼƲǪƐţūǢŀƲţƼчūǪǪūǪчūƧūưūƲǷƼǪϰчŬчǟƼǪǪƒȖūƧчǷūǢч
a compreensão de como produzir, em maior escala, produtos de sublimação
de qualidade em diferentes tecidos.
Ainda, é importante destacar que, no contato entre o papel sublimático e o
substrato, o resultado da arte estampada depende de um mínimo de pressão
ǟŀǢŀчǡǿūчƲŘƼчƼŜƼǢǢŀчǟūǢţŀчţūчƲƐǷƐţūȧϯч.ưчǢūƧŀşŘƼчőчǷūưǟūǢŀǷǿǢŀϰчƼчǟǢƼŜūǪǪƼч
ţūчǪǿśƧƐưŀşŘƼчƼŜƼǢǢūчƲŀчǷūưǟūǢŀǷǿǢŀчţūч͵ͼʹчͰϯч
rƼч ūƲǷŀƲǷƼϰч Ʋŀч ŜƼƲɯƄǿǢŀşŘƼч ţŀч ǟǢūƲǪŀϰч Ŭч ǟǢūŜƐǪƼч ŜƼƲǪƐţūǢŀǢч ƼчǷūưǟƼϯч ¿ưч
tecido necessita de 30 segundos para partir da temperatura ambiente ao
ǟƼƲǷƼчţūчǪǿśƧƐưŀşŘƼϯч ƼǢчƐǪǪƼϰчŀчŜƼƲɯƄǿǢŀşŘƼчƐƲţƐŜŀţŀчţŀǪчǟǢūƲǪŀǪчŜƼƲǪƐţūǢŀч
ͶʹʹͰчŜƼưƼчŀчŜƼƲɯƄǿǢŀşŘƼчƐţūŀƧϯчǪǪƐưϰчǢūǪǟūƐǷŀЙǪūчŀчŜǿǢȖŀчţūчŀǡǿūŜƐưūƲǷƼϰч
fazendo com que a sublimação da tinta e do corante não resultem em
manchas.
ƼǢчɯưϰчŬчǟǢūŜƐǪƼчǷŀưśŬưчŜƼƲǪƐţūǢŀǢчŀчǿưƐţŀţūчţūчǪūǿчŀưśƐūƲǷūчţūчǷǢŀśŀƧƋƼϯч
O papel utilizado na sublimação deve estar seco, mantendo um melhor
controle do padrão de estampa. Se você suspeitar de umidade, coloque o
papel na impressora por alguns segundos. Não o pressione. Apenas exponha
ao calor. O calor que irradia da prensa deve ajudar a evaporar a maior parte
da umidade. Utilizar uma estufa também pode ser uma boa ideia.
Lembre-se, alguns dos problemas que podem ser atribuídos à umidade
incluem: mudança de cor (as cores perdem precisão), sangramento da
imagem e transferência irregular de áreas preenchidas com sólidos. Portanto,
ter atenção a esse aspecto é primordial para trabalhar com diferentes tipos
de tecido e produzir itens de qualidade em sublimação.
ͷϯͷϯч¸ūƲƋŀчƃƼŜƼчūưчǪūǿчǟǢƐƲŜƐǟŀƧчƲƐŜƋƼч
Serviços de sublimação em tecido permitem que sua empresa produza
ţƐƃūǢūƲǷūǪчǪƼƧǿşǚūǪчūчǟǢƼţǿǷƼǪϰчţƐȖūǢǪƐɯŜŀƲţƼчǪūǿчǟƼǢǷƃƽƧƐƼчūчūƧūȖŀƲţƼчǪǿŀч
lucratividade.
.ƲǷǢūǷŀƲǷƼϰчŬчƐưǟƼǢǷŀƲǷūчǪŀśūǢчƼчǡǿūчƼчǪūǿчǟȀśƧƐŜƼчǢūŀƧưūƲǷūчǟǢƼŜǿǢŀϯчRǪǪƼч
ţūɯƲƐǢŁчǡǿŀƐǪчǪŘƼчŀǪчūǪǷŀưǟŀǪчǡǿūчȖƼŜŰчǟǢƼţǿȧƐǢŁϰчǡǿūчǷƐǟƼчţūчưŀǷūǢƐŀƧчƐǢŁч
investir e, até mesmo, a quantidade de seus insumos que terá em estoque.
ƼưǟǢūūƲţūƲţƼч ưūƧƋƼǢч Ƽч ǟūǢɯƧч ţūч Ǫūǿч ǟȀśƧƐŜƼϰч ȖƼŜŰч ǟƼţūǢŁч ƐƲȖūǪǷƐǢч ţūч
maneira mais estratégica em substratos para seu processo de sublimação.
Além disso, o desenvolvimento de novos serviços e produtos ganha um
caminho mais concreto a ser percorrido, gerando maiores resultados e
minimizando o risco de perdas e prejuízos.
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ͷϯϯч$ƐƃūǢūƲŜƐūЙǪūчǟūƧŀчǡǿŀƧƐţŀţūчţūчǪǿŀǪчūǪǷŀưǟŀǪч
pǿƐǷŀǪч ƐưǟǢūǪǪƼǢŀǪч ǪŘƼч ƃƼǢƲūŜƐţŀǪч ŜƼưч ŀƧƄǿưч ǷƐǟƼч ţūч ǟǢƼƄǢŀưŀч ƄǢŁɯŜƼϰч
ưŀǪч ǪƼƃǷȗŀǢūǪч ţūч ţūǪƐƄƲч ưŀƐǪч ūǪǟūŜƐŀƧƐȧŀţƼǪч ƼƃūǢūŜūưч ưŀƐƼǢчɰūȜƐśƐƧƐţŀţūч ūч
ţūǪūưǟūƲƋƼϯчƼǢūƧϰчţƼśūчRƧƧǿǪǷǢŀǷƼǢчūч ƋƼǷƼǪƋƼǟчǪŘƼчŀǪчǟǢƐƲŜƐǟŀƐǪчǟƧŀǷŀƃƼǢưŀǪч
ţūчǪƼƃǷȗŀǢūчǟŀǢŀчţūǪƐƄƲчǡǿūчȖƼŜŰчǟƼţūǢŁчǿǷƐƧƐȧŀǢчǟŀǢŀчţūǪūƲȖƼƧȖūǢчūǪǷŀưǟŀǪч
criativas e exclusivas para seu negócio de sublimação em diferentes tecidos.
¸ŀưśŬưч ŜƼƲǪƐţūǢūчǷǢŀśŀƧƋŀǢч ŜƼưч ǟūǢɯǪч ūǪǟūŜƒɯŜƼǪч ţūч ǪǿśǪǷǢŀǷƼϯчɯƲŀƧϰч ǿưч
ǟǢƼśƧūưŀчśŀǪǷŀƲǷūчŜƼưǿưчŬчǿưчǟūǢɯƧчţūчŜƼǢчƐƲŜƼǢǢūǷƼчǪūƧūŜƐƼƲŀţƼчƲƼчǪƼƃǷȗŀǢūч
RIP pelo usuário. Isso pode afetar muito as cores de saída. A melhor maneira
ţūчǢūǪƼƧȖūǢчƐǪǪƼчŬчŜǢƐŀǢчƼǿчǿǪŀǢчǟūǢɯǪчŀţūǡǿŀţƼǪчŀчŜŀţŀчǪǿśǪǷǢŀǷƼϯч}ǪчǟūǢɯǪч
ǟūǢưƐǷūưчţƐƃūǢūƲǷūǪчŜŀǢƄŀǪчţūчǷƐƲǷŀϰчȖūƧƼŜƐţŀţūǪчţūчƐưǟǢūǪǪŘƼчūчŜƼƲɯƄǿǢŀşǚūǪч
para se adequar a cada substrato.
Além disso, para suas estampas se destacarem, é importante checar casos
como a impressão de cores menos vibrantes do que o esperado. Primeiro,
ŜūǢǷƐɯǡǿūЙǪūчţūчǡǿūчūǪǷŁчƐưǟǢƐưƐƲţƼчƲƼчƧŀţƼчŜƼǢǢūǷƼчţƼчǟŀǟūƧчţūчǪǿśƧƐưŀşŘƼϰч
que normalmente é branco brilhante. O outro lado é geralmente esbranquiçado.
.ưчǪūƄǿƐţŀϰчȖūǢƐɯǡǿūчǪūчȖƼŜŰчūǪǷŁчƐưǟǢƐưƐƲţƼчŜƼưчƼчǟǢƼƄǢŀưŀчţūчŜƼǢǢūşŘƼчţūч
cores certo.
Há, ainda, que se considerar o problema de branding - isso é o surgimento
ţūч ƧƐƲƋŀǪч ţūч ŜƼǢūǪч ȖŀǢƐŀţŀǪч Ʋŀч ƐưŀƄūưч ǪǿśƧƐưŀţŀϯч .ǪǪŀч Ŭч ǿưŀч ƼŜƼǢǢŰƲŜƐŀч
ŜƼưǿưч ūưч ǟǢƼţǿǷƼǪч ưūƲƼǪч ǟǢƼɯǪǪƐƼƲŀƐǪϰч ǟƼǢǷŀƲǷƼϰч Ŭч ŜǢǿŜƐŀƧч ǡǿūчȖƼŜŰч ūȖƐǷūч
sua presença em suas produções. A causa para esse tipo de problema pode
estar em diferentes fatores, especialmente no entupimento das cabeças de
impressão de seu equipamento. Também pode ser motivada por falta de tinta
ou em razão de a cabeça apresentar desvios de jato.
3.5. Elimine o efeito fantasma
O efeito fantasma, também chamado de ressublimação, ocorre sobretudo
quando o papel sublimático ou o substrato prensado se desloca, gerando uma
imagem borrada, normalmente caracterizada por um efeito de sombra ao longo
ou fora das bordas.
Assim, este deslizamento pode gerar sombras ou desfoque na imagem. Tanto
ǟŀǢŀч ǟǢƼɯǪǪƐƼƲŀƐǪч ơŁч ūȜǟūǢƐūƲǷūǪч ǡǿŀƲǷƼч ǟŀǢŀч ŀǡǿūƧūǪч ǡǿūч ūǪǷŘƼч ƐƲƐŜƐŀƲţƼч
seu negócio no mercado de impressão sublimática, isso torna-se um grande
ǟǢƼśƧūưŀчǟŀǢŀчƄŀǢŀƲǷƐǢчƼчƃƼŜƼϰчǢūǪǿƧǷŀţƼчūчūƲǷǢūƄŀчǡǿŀƧƐɯŜŀţŀчţūчǪūǿчǟǢƼţǿǷƼϯч
ǪǪƐưчŜƼưƼчȖƐưƼǪчƲƼчƐǷūưчŀƲǷūǢƐƼǢϰчǟŀǢŀчƧƐţŀǢчŜƼưчūǪǪūчţūǪŀɯƼϰчŬчǟǢūŜƐǪƼчǡǿūч
o procedimento de sublimação considere vários fatores que permitem que o
processo seja realizado corretamente. Dessa maneira, além de garantir uma
ưŀƐƼǢчūɯŜƐŰƲŜƐŀчƲŀчǪǿŀчǪƼƧǿşŘƼϰчǪūǿчǟǢƼţǿǷƼчɯƲŀƧчǟƼţūǢŁчǪūǢчŀǟǢūǪūƲǷŀţƼчţŀч
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ưūƧƋƼǢчƃƼǢưŀчǟƼǪǪƒȖūƧчŀчǪūǿчŜƧƐūƲǷūϯчrūǪǷūчŜŀǪƼчūưчūǪǟūŜƒɯŜƼϰчŀчŜƋŀȖūчǟŀǢŀч
ūȖƐǷŀǢчƼчūƃūƐǷƼчƃŀƲǷŀǪưŀчŬчȖūǢƐɯŜŀǢчǪūчƋŁчǿưчŀơǿǪǷūчǟūǢƃūƐǷƼчūƲǷǢūчƼчǟŀǟūƧчţūч
transferência e o substrato.
Um ponto prioritário para eliminar o efeito fantasma na sublimação vem
ǷŀưśŬưч ţūч ŜǿƐţŀţƼǪч ŜƼưч ŀч ǟǢūƲǪŀϯч Ƌūǡǿūч Ǫūч ǢūǪƒţǿƼǪч ţūч ǷƐƲǷŀч ţūч
ǪǿśǪǷǢŀǷƼǪч ŀƲǷūǢƐƼǢūǪч ƲŘƼч ǟūǢưŀƲūŜūǢŀưч Ʋŀч ŜƋŀǟŀϯч .ưч ǢūƧŀşŘƼч ŀч ǷūŜƐţƼǪϰч
lembre-se também de que, quando aquecido, o material se contrai e, por
consequência, diminui. Por isso, não esqueça de preparar o tecido, fazendo
sua pré-prensagem.
ƼǢч ɯưϰч śǿǪǡǿūч ǿǷƐƧƐȧŀǢч ǪǟǢŀȝǪч ŀţūǪƐȖƼǪч ǟŀǢŀч ǡǿūч Ƽч ǟŀǟūƧч ǪǿśƧƐưŁǷƐŜƼч ɯȜūч
e não se desalinhe de sua peça. Isso ajudará a evitar sinais, manchas e
marcas indesejadas. Da mesma forma, a umidade do ambiente pode ser
um obstáculo, portanto, controle-a e evite executar esse procedimento em
espaços muito úmidos.
Ainda, pode ser interessante utilizar um higrômetro para acompanhar os
níveis de umidade em seu local de trabalho. Lembre-se que, para a impressão
sublimática, o recomendado é que a umidade relativa esteja entre 35% e 65%
(sem condensação).
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ƼƲǪƐţūǢŀşǚūǪчɯƲŀƐǪч
A sublimação foi uma descoberta feita antes da Segunda Guerra Mundial por
acidente, quando um cientista percebeu que um corante havia se transferido
para o acetato. Dessa simples observação surgiu esse poderoso tipo de
impressão, que conquista cada vez mais mercados.
.ǪǪūч ǟǢƼŜūǪǪƼч ƄŀǢŀƲǷūч ǡǿūч ŀч ƐưŀƄūưч ǡǿūч ȖƼŜŰч ǷǢŀƲǪƃūǢūч ǟŀǢŀч Ƽч ƐǷūưч ƲŘƼч
desapareça com o tempo. O acabamento também é liso, macio e elegante
porque, literalmente, se torna parte do substrato.
A sublimação em tecido apresenta uma grande versatilidade de aplicações,
que podem incrementar o portfólio de produtos e serviços de sua empresa e
oportunizar crescimento em sua lucratividade.
No entanto, trabalhar com sublimação em diferentes tecidos também é algo
ţūǪŀɯŀţƼǢϰчţūưŀƲţŀƲţƼчŜƼƲƋūŜƐưūƲǷƼϰчūǪǷǿţƼчūчǟǢūǟŀǢŀşŘƼчǟŀǢŀчǪūчǢūŀƧƐȧŀǢч
ǿưчǷǢŀśŀƧƋƼчǟǢƼɯǪǪƐƼƲŀƧчūчǡǿŀƧƐɯŜŀţƼϯч
.ǪǟūǢŀưƼǪчǡǿūчŀǪчţƐŜŀǪчǡǿūчŀǟǢūǪūƲǷŀưƼǪчƲūǪǷūчưŀǷūǢƐŀƧчǷūƲƋŀưчŜƼƲǷǢƐśǿƒţƼч
ǟŀǢŀч ƐǪǪƼϯч ƼƲǷƐƲǿūч ŀŜƼưǟŀƲƋŀƲţƼч ƼǪч ŜŀƲŀƐǪч ţūч ŜƼƲǷūȀţƼч ţŀч EūƐǢŀч EǿǷǿǢūч
Print para mais dicas e para continuar aperfeiçoando seu negócio.

Leia também:
7 dicas para aumentar a produtividade em sublimação
¢ǿŀƐǪчƼǪчţūǪŀɯƼǪчưŀƐǪчŜƼưǿƲǪчƲŀчǪǿśƧƐưŀşŘƼ϶
ƼưƼчŜƼƲǷǢƼƧŀǢчŀчǷūưǟūǢŀǷǿǢŀчūчǿưƐţŀţūчƲƼчǟǢƼŜūǪǪƼчţūчǪǿśƧƐưŀşŘƼ
¢ǿŀƐǪчƼǪчͷчǟǢƐƲŜƐǟŀƐǪчţūǪŀɯƼǪчţŀчǪǿśƧƐưŀşŘƼ϶
.ƃūƐǷƼчƃŀƲǷŀǪưŀчƲŀчǪǿśƧƐưŀşŘƼϱч}чǡǿūчƃŀȧūǢчǟŀǢŀчūȖƐǷŀǢ
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ƋǷǷǟϱϼϼȗȗȗϯǪǿśƧƐưŀǷƐƼƲǪǷŀǢϯŜƼưϼŜƼƲǷūƲǷϼͺͽЙЙţƼЙȝƼǿЙƤƲƼȗЙǷƋūЙƋƐǪǷƼǢȝЙ
ƼƃЙţȝūЙǪǿśƧƐưŀǷƐƼƲЙǟǢƐƲǷƐƲƄч
ȗȗȗϯǪưƐǷƋūǢǪϯŜƼưϼǢūǪƼǿǢŜūǪϼͶʹ͵ͼϼơŀƲϼƄƧƼśŀƧЙǟŀŜƤŀƄƐƲƄЙǪūǢȖƐŜūǪЙưŀǢƤūǷЙ
ǷƼЙǢūŀŜƋЙёʹЙśƐƧƧϻϱҊϱǷūȜǷ҂«ưƐǷƋūǢǪҗͶʹưŀǢƤūǷҗͶʹǢūǟƼǢǷҗͶʹ¸ƋūҗͶʹ
EǿǷǿǢūϰŀƲƲǿŀƧҗͶʹƄǢƼȗǷƋҗͶʹǢŀǷūҗͶʹƼƃҗͶʹͽϯҗͶϯӅǷūȜǷ҂ƼƲǷǢŀŜǷҗͶʹ
ǟŀŜƤƐƲƄҗͶʹƐǪҗͶʹśȝҗͶʹƃŀǢϰȗƐǷƋҗͶʹͻʹҗͶҗͶʹƼƃҗͶʹǷƋūҗͶʹȖŀƧǿūϯч
ƋǷǷǟϱϼϼśƧƼƄϯśūƧƧŀŜŀƲȖŀǪϯŜƼưϼūȖūǢȝǷƋƐƲƄЙƲūūţЙƤƲƼȗЙǪǿśƧƐưŀǷƐƼƲЙǟǢƐƲǷƐƲƄϼ

10

