
Multitarefa
Há infinitas possibilidades com TransferRite®

Laser Mask – protege as superfícies durante a gravação e preenchimento de cor
• Elimina os danos causados por vapores decorrentes do calor do feixe de laser
• Queima bordas limpas onde o preenchimento de cor é necessário
• Removido de forma limpa e fácil
• Disponível em média e alta aderência

Proteção de palheta – torna a limpeza da impressão têxtil muito fácil
• Reduz o tempo de inatividade para limpeza de palhetas
• Prolonga a vida da palheta
• Elimina a necessidade de solventes caros
• Elimina o gerenciamento arriscado e caro de trapos

Máscaras de pintura - dois estilos para uma variedade de aplicações
• StencilRite® - substrato removível à base de papel pintável 
   para cenografia e exibições temporárias

• Stencil Rite® - vem em uma película de crepe para corte em matriz de gabarito de aço
• PM-50 é um vinil amarelo fosco em uma película nº 78, adequado para corte em plotter

StencilRite® também pode ser usado como substrato pintável para cenografia e exibições temporárias.A máscara de pintura pode ser cortada em plotter para sinalização de orientação 
em alumínio, pisos de academia e tecidos para toldo retroiluminado revestido 
de vinil.
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Recomendações de aplicações - o desempenho de todos os produtos adesivos é afetado por muitos fatores: calor, umidade, tipo de substrato, textura, tintas usadas e técnica de aplicação. Nossas 
sugestões e recomendações sobre o uso e aplicação de nossos produtos são baseadas em testes que acreditamos serem confiáveis. No entanto, o comprador deve testar a adequação de nossos 
produtos para o uso pretendido em suas próprias condições de operação. A American Biltrite Inc. não assume responsabilidade por reclamações além do valor de reposição de quaisquer produtos 
defeituosos e não é de forma alguma responsável por danos consequentes ou incidentais. Esses produtos (salvo indicação em contrário) não são adequados para exposição prolongada ao ar livre.
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Prêmios 

582U Médio 4 2% Proteção a laser para superfícies lisas

592U Alto 4 2% Proteção a laser para superfícies texturizadas

Têxtil

PM-12 Médio 4 2%
Máscara de palheta para serigrafia têxtil simplifica a limpeza 
de adesivo em spray; elimina a necessidade de solventes 
de limpeza e eliminação de trapos perigosos

Máscara de pintura

PM-50 Médio 4
Máscara de tinta de vinil para ciclos de cozimento em baixa 
temperatura, <110 °F (43,33 °C); resiste a uretanos e esmaltes 
acrílicos; Sai de forma limpa

StencilRite
6932 Alto 8 6%

Uma fita adesiva de papel grosso laminada a um revestimento 
de crepe para corte em matriz de gabarito de aço; excelente 
fixação da tinta; também usada como substrato para cenografia 
e exibições temporárias
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