
 
 

 

DOUBLE BLACK – Reforçador e Fixador de imagens à laser | GG.E9000 

 

Descrição 

 

Reforçador (enegrecedor) de imagens 

geradas por impressoras laser e também na 

fixação da imagem. 

 

Embalagem 

 

Lata de Aerosol em latas de 250 

gramas/300 ml. 

 

Aplicação 

 

Melhora a opacidade de impressões a laser, 

deixando a cor preta mais intensa, 

otimizando seu uso como positivos para 

confecção de matrizes serigráficas. 

 

Características 

 

 Pode ser usado em papel vegetal, 

laser film ou transparência. 

 Não altera a resolução da imagem, 

não borra os detalhes finos nem fecha 

os pontos de retícula. 

 Não contém CFC. Não ataca a 

camada de ozônio. 

 Contém propelente inodoro. 

 

Instruções para uso 

 

Manter o frasco a uma distância de 20 cm 

da impressão a ser tratada. 

 

Aplicar diretamente sobre a impressão, 

sobre o lado em que o toner foi depositado. 

 

Aplicar uniformemente por todo o desenho, 

sem deixar nenhuma área de toner sem 

contato com o produto. 

 

Deixar secar naturalmente. Se desejar, a 

secagem pode ser acelerada com o uso de 

ar quente. 

 

O aumento de opacidade será notado após 

a secagem total. Como forma de controle, 

observe o desenho contra a luz.  

 

Caso o produto tenha sido aplicado de 

maneira irregular e ainda existirem áreas 

sem a opacidade adequada (ainda 

transparentes), repetir a aplicação. 

 

Após o tratamento com o Double Black, o 

desenho pode ser utilizado como um 

positivo para a confecção de matrizes 

serigráficas. 

 

Cuidados 

 

 O produto é inflamável. Manter 

longe de fontes de ignição e calor 

excessivo. 

 Não fumar quando o estiver 

utilizando. Trabalhar em local bem 

ventilado. Manter longe do alcance de 

crianças. 

 Não incinerar nem furar as 

embalagens já usadas. 

 Utilizar EPIs. 

 

 

Observações 

 

As informações contidas neste folheto 

representam o melhor dos nossos 

conhecimentos atuais, porém não envolvem 

qualquer responsabilidade. Recomendamos 

testes antes de utilizar o produto. 

 

Uso somente profissional. 

 

Informações químicas  e toxicológicas, 

verificar sua FISPQ. 

 

 

 

 

 

 


