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BOLETIM TÉCNICO 
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CARACTERÍSTICAS 

Tinta especialmente desenvolvida para corte com a tinta Hidrocryl High Gloss  Prata, Ouro, etc. Á base de 
emulsão acrílica de alta reatividade e de cura à temperatura ambiente.  

 
INDICAÇÕES 

Para reduzir a concentração do T.5691 toando uma pasta mais fácil de ser aplicadoe mehlorando na 
aderência da tinta ao tecido. Cura na estufa à 150ºC por 3 a 4 minutos ou ao ar (temperatura ambiente 
de 24ºC) por 72 horas. 

 
PROPRIEDADES 
 
Utilizar esta PASTA de CORTE para maior aderência flexibilidade do filme. 

Obs: A aplicação direta sobre o tecido pode causar fraca aderência dependendo do tipo de substrato. 

 
PREPARAÇÃO 

• Do substrato: O substrato deve estar isento de impurezas e verificar se não existe acabamento 
como goma ou outros tipos de acabamentos sintéticos que possa prejudicar a fixação da tinta.  

• Da tinta: A tinta é fornecida somente para corte, e pode ser levemente pigmentado com Sericor 
Pigmento Concentrado T.58. Consultar o departamento técnico antes de fazer este feito. 

• Da matriz: Nylon ou poliéster de 29 a 32 fios/cm, utilizando Serifoto Emulsão Fotográfica Resist 
Água E.5002 ou Serifoto Emulsão Fotográfica Alto Relevo E.5001 para obtenção de detalhes bem 
definidos.  

 
APLICAÇÃO 

Impressão com matriz em contato com substrato com rodo de dureza baixa-média (50-55 shores) e corte 
levemente arredondado com pressão e velocidade média constantes em ângulo de 45º. Usar mesa macia 
para impressão. O substrato deve ser fixado à mesa com Adesivo de Tack E.5050. Em caso de repiques 
das impressões, realizar pré-cura intermediária entre as aplicações. 

 
SECAGEM 

Tinta de secagem ao ar ambiente, livre de toque de 3 a 5 minutos, manuseio em 1 hora e cura total em 
72 horas. Pode ser acelerado na estufa à 150ºC por 3 a 4 minutos. O substrato deve estar seco ao toque 
para ser estufado. 

 


