
CAD-CUT® SPORTSFILM 

FILME CLÁSSICO E DURÁVEL, COM 
SUPORTE EM POLIÉSTER ADESIVO. 

Como existem muitas cores disponíveis, o material é perfeito para 

designs multicoloridos. Com um acabamento fosco, macio e alta 

opacidade. Perfeito para produzir desenhos pequenos. CAD-CUT® 

SportsFILM é um filme de poliuretano muito leve disponível numa 

grande variedade de cores, permitindo que você produza seu 

próprio visual. É fornecido num suporte de poliéster adesivo, dá 

excelente opacidade e produz um acabamento mate. É ideal para 

produzir designs multicoloridos com detalhes complexos. 

DISPONÍVEL EM: 

Rolos com 50 cm x 25 m 

TECIDOS RECOMENDADOS 

⚫ 100% algodão

⚫ 100% poliéster*

⚫ Misturas de algodão e poliéster

INSTRUCÕES DE LAVAGEM 

Lavar à máquina até 60 ° C usando detergente neutro. Não use água 

sanitária. Utilize as configurações normais em máquinas de secador 

domésticas. Não lave a seco. Pode ser diretamente passado a ferro. 

ARMAZENAMENTO 

Armazenar em local fresco e seco. Evite exposição solar direta, calor e 
humidade. 

DETALHES  

*Teste antes da aplicação!

INDICAÇÕES PARA CORTE 
O material deve ser sempre testado antes de qualquer produção. 

Lembre-se que as configurações do cortador deverão ser ajustadas 

com o envelhecimento da lâmina. Para corte e descasque 

optimizado não deve cortar letras ou logotipos com linhas de 

espessura inferior a 1 mm. 

INSTRUCÕES DE APLICAÇÃO

⚫ Temperatura: 150°C

⚫ Tempo: 5 segundos.

⚫ Pressão: média

⚫ (#4-8 na Hotronix®)

⚫ Descasque: a quente

DESENHOS MULTICOLORIDOS 

LEGENDA 

 
Descasque fácil Fino 

Passável a ferro Suporte adesivo

Aplicar o fundo durante 3-5 segundos, retirar o suporte a frio. 
Repetir para as restantes cores. Acabe com uma aplicação final 
de 13-15 segundos.  

Passável a ferro 

apenas pelo interior 

Aplicações 

multi-cor 

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS 

⚫ Grip Cover Sheet – Folha de cobertura (normalmente utilizada
para acabamento mate)

⚫ Folha de cobertura – Não adesiva.

⚫ EZ Weeder® – Ferramenta de descasque. 

Lavável Descasque a quente 

Sublimação   Aplicação 

Estirável  

Flock 

Nahezu alle Folien sind miteinander kombinierbar und für viele Textilarten gleichermaßen geeignet. 
Weitere Infos entnehmen Sie bitte den Detailinfos der einzelnen Produkte. 

® 

150°
5 sec

130°
10 sec

80

FLOCK


	Sem nome



