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Máscaras de Transferência para Vinil Auto-
Adesivo

cortado em Plotter e Corte-Vinco
Partindo do princípio de que não existe uma máscara de transferência "UNIVERSAL" (aquelas que
transferem qualquer tipo de vinil auto-adesivo recortado), pode-se obter um bom índice de segurança na
aplicação em qualquer tipo de trabalho, observando as seguintes informações quando da escolha da
máscara:

1. Tipo e tamanho de letra a ser recortada
2. Aplicação, transferência imediata ou não.
3. Transparência e acabamento do produto final

Tipos de máscaras para transferências e filmes de proteção que o mercado oferece:

1. Alto Tack

Filme de PVC com grande poder de adesão, ideal para realizar o transporte de detalhes ou
trabalhos com muitos filetes e letras.

Máscara Alto Tack Transparente

Quando na aplicação houver a necessidade de remontagens ou sobreposições de letras ou
ilustrações.

Máscara Alto Tack Azul

Tem melhor desempenho pela sua flexibilidade, podendo-se obter melhor transparência,
quando retro iluminada

1. Médio Tack

É uma fita de transferência em Papel Branco Translúcido Adesivado, fabricada pela empresa
americana R. TAPE e comercializada pela . 
Utilizada quando o trabalho é recortado tendo a máscara aplicada, e que tiver a necessidade de
"estocagem" para posterior transferência.

2. Baixo Tack

"Filme de Proteção", em PVC com menor poder de adesão, fornecido em Azul Translúcido e
Transparente para aplicação como protetor do trabalho contra intempéries, evitando que o
trabalho risque ou se danifique quando transportado. 
É utilizado para transferência de letras grandes, quando estas forem estocadas. Observar que
conforme o tempo de estocagem, após a aplicação do filme, o seu adesivo torna-se mais
agressivo. 

3. Espátula
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Utilize sempre em suas aplicações a Espátula Especial , para vinis coloridos e suas
máscaras. 

A utilização correta das máscaras de transferência, é um fator muito importante, quando se deseja
os melhores resultados na utilização de vinis recortados eletronicamente por plotters ou corte
vinco. 

Para isto, é necessário saber como proceder corretamente a utilização nos seus vários tipos e suas
aplicações, conforme descritos nos itens acima.

Para maiores esclarecimentos, solicite 
pelo nosso E-Mail 

ou 
pelo telefone (011) 4056-3977

ou
DDG 0800-7040400

ou
DDG 0800-194666

ou
pelo FAX (011) 4048-1395

ou dirija-se à 
Av. Alda, 1893 - Diadema - São Paulo

- SP - Brasil - CEP 09910-170
ou a um de nossos representantes.
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