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A Película (liner) de proteção que encontra-se na superfície dos materiais brilhantes, é somente 
para prevenção de riscos e arranhões de espátulas e transporte do mesmo, sendo obrigatória a 
remoção antes do acabamento e aquecimento final da instalação.

- 
Para realização de qualquer tipo de conversão em impressão ou recorte eletrônico, obrigatório 
a remoção da película;

- 
Para o acabamento e aquecimento final do material, visando uma boa estabilidade na 
superfície, remova a película, não submetendo o mesmo a temperaturas superiores a 70ºC, 
caso isso aconteça, você terá dificuldades para remoção da película de proteção;

Este produto é válido por 12 meses quando não processado, acondicionado em sua 
embalagem original e estocado em local fresco e ventilado, em ambiente com temperatura 
máxima de 30ºC (ideal entre 18ºC / 25ºC) e umidade relativa máxima de 70%.

A IMPRIMAX segue rigorosos processos de fabricação e estocagem, acompanhando todas 
as normas dos órgãos reguladores, para colocar no mercado um produto 100% nacional com 
tecnologia e qualidade internacional. 

Use o QR CODE e acesse nosso 
Canal do Youtube para dúvidas 

de instalações

Aplicação e Acabamento;

Impressão e Recorte Eletrônico

Aquecimento Recomendado
Para uma melhor performance da remoção da película, recomenda-se nunca ultrapassar o 
aquecimento da película em 70ºC, seja para moldar uma peça ou para iniciar um acabamento;

Condições Ideais de Estocagem

COMUNICAÇÃO
VISUAL EM GERAL

DECORAÇÃO
E ARQUITETURA

DETALHES
AUTOMOTIVOS

ENVELOPAMENTO
TOTAL

EMBARCAÇÕES
E JET-SKIS

Pictogramas de Indicação e Utilização:
Antes de iniciar uma aplicação, verifique se os pictogramas estão compatíveis com a 
superfície desejada para obter uma melhor performance do material. Esses símbolos são 
encontrados em nosso site, catálogos e liner (papel);


