
 
 
 
Filme Foil Metalizado para têxtil  

 
Descrição  
 
Filme de poliéster metalizado com tratamento pra 
transfer têxtil (por serigrafia) 
 
Características  
 
• Poliéster Grosso 
 • Fácil transferência e manipulação  
• Maior solidez e resistência a lavagem, desde que 
feita adequadamente  
• Isenção de rebarba ou excesso de pigmento fora da 
área estampada  
• Mais brilho e mais definição na estampa  
• Veículos de transferência: cola de Foil a quente, cola 
de Foil a frio, plastisol e silicone (Gênesis Tintas) 
 
Observação 
 
Consultar o fabricante da cola em relação aos métodos 
de aplicação e transferência do Foil.  
 
ATENÇÃO – RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES  
 
Todo Foil tem pouca durabilidade, e por melhor que 
seja o nosso produto ele depende de fatores externos 
para prolongar a solidez e brilho, como:  
 
• Substrato (tecido em que será aplicado)  
 
• Veículo de transferência: a qualidade do Foil está 
diretamente relacionada à qualidade da cola e sua 
correta aplicação. Testes feitos em laboratório 
obtiveram resultados completamente diferentes na 
solidez de um mesmo Foil, alterando apenas a marca 
da cola utilizada.  
 
• Tela: recomendamos o uso de poliéster 40 fios, e se 
possível um pequeno relevo na emulsão, o objetivo é 
deixar a maior camada possível de cola no substrato. 
Caso a trama do poliéster tenha que ser mais fechada 
por uma questão de definição, aumentar o número de 
repiques na estampa.  
 
• Prensa: a temperatura, pressão e tempo de 
prensagem dependem do equipamento, do veículo de 
transferência e da cor do Foil, pois algumas cores 
necessitam de pressão e tempo de impressão 
diferente das demais, ou seja, cada cor terá uma 
manipulação diferente na sua transferência.  
 

Portanto, a qualidade e a durabilidade da impressão 
dependem de todos os fatores já citados e ainda mais 
do conhecimento técnico do serígrafo.  
 
É importante que o estampador faça ensaios prévios à 
execução do serviço, bem como testes de resistência à 
lavagem. 
 
Armazenagem e Manuseio  
 
Manter longe de material combustível. 
Manter a embalagem fechada e seca em local fresco e 
ventilado.  
VALIDADE: 24 meses. Mantenha em ambiente 
adequado.  
 
Cores disponíveis 
 
PRATA E OURO. Outras cores sob consulta; 
 
Embalagem 
 
- Rolo com 30 cm (largura) por 122 metros 
- Rolo com 60 cm (largura) por 122 metros 
 
 
 

 


