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GLITTER PU 
 

Descrição 

Glitter PU é um filme para recorte, produzido em poliuretano e uma camada de purpuria em sua composição. 
Este filme possui uma alta quantidade de purpurina em sua face, proporcionando maior brilho para a 
etiqueta. Pelo fato de a película ser retirado a quente, torna o seu trabalho mais rápido, este filme possui alta 
durabilidade na lavagem. Disponível inicialmente nas cores prateado, dourado, rosa choque, branco e 
vermelho, este filme se adéqua bem a trabalhos de moda e produção de peças promocionais e infantis. 
Backing de poliéster. Espessura de 350 micron. 
 

Aplicação  
As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande 
número de substratos disponíveis no mercado: 
 
Recorte:  
Lâmina: nova para material de alta espessura 
Pressão mínima de corte: 120 gf 
 
Transferência: 
Temperatura: 160°C 

Tempo: 15 segundos 

Pressão: média (3 – 4 bar) 

Lâmina / Pressão de Corte: 45º - 60º / 120 GF 

Suporte: retirada a quente  

 

Processo 
1) Recorte do material em reverso (espelhado), 
2) Depilar o material presente em excesso  
3) Posicionar filme no substrato com o suporte de poliéster,  
4) Transferência com calor  
5) Remover o liner/suporte de poliéster quente. 

OBS: Material não recomendado para produção de etiquetas muito pequenas. A estrutura e 
composição deste filme tende a reduzir a durabilidade da lâmina no recorte. Também é 
recomendado a sobreposição de Glitter PU sobre outro Glitter PU.  

 
Tecido Recomendado  

100% Algodão / Sublimados (exceto na cor branco) / 100% Poliéster / Mistos de Algodão e Poliéster / entre 
outros.   
 

Lavagem : Aguardar 24horas após transferência do material. Não é indicado utilizar água sanitária ou químicos 
agressivos no processo de lavagem. Temperatura máxima na lavagem de 40ºC; 
Lavagem à Seco: Não; 
Máquina de secar:  não recomendável. 
 
N.B. : Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.  
Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala. 

Este documento pode vir a ser atualizado ao longo do tempo. Versões mais recentes em inglês e/ou italiano disponíveis em nossso website,  www.siser.it.  Para demais 
informações favor nos contactar via compras@textransfer.com.br 

mailto:compras@textransfer.com.br
http://www.siser.it/
mailto:compras@textransfer.com.br

