Como usar a tela termoplástica Heat Seal para fixar os desenhos de bordar
A fixação permanente de um desenho ou emblema de bordar num tecido é um trabalho diário quem borda.
No entanto, o trabalho deve ser feito corretamente para garantir que a aplicaÇão dura enquanto o vestuário,
chapéu ou boné for utilizado pelo seu cliente. Por isso, procure sempre um adesivo forte que não perca as suas
propriedades com o tempo e certifique-se de que é seguro e fácil de manusear para si e para o seu cliente.
Sobre o selo térmico da Madeira:
Heat Seal é uma tela adesiva termoplástica altamente aderemte, usada para colar permanentemente
todos os tipos de bordados em peças de roupa ou bonés. Feito a partir de 100 % de copolia-mida, Heat Seal
cola-se de forma duradoura a muitos materiais, como acetato, seda, algodão, rayon ou lã. Adequado para
lavagem a seco e lavável até 40 °C.

Guia passo-a-passo: como utilizar a fita adesiva Madeira Heat Seal
O que precisa: Heat Seal adesiva fusível Heat Seal, ferro de engomar, tesoura, pano limpo
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Colocação dos materiais

Engomar com cuidado

Coloque o bordado voltado para baixo numa folha
de papel resistente ao calor e antiaderente. Coloque um pedaço de selo térmico virado para baixo
no verso do bordado/desenho, certificando-se de
que o papel amovível permanece na parte superior
para proteger o ferro de engomar e evitar que cole.

Engome com pressão baixa durante 5 segundos
em 2 pontos (sem vapor) do lado do papel
amovível para ativar a cola e colar previamente
a película no desenho.

3

4
Remover a tela remanescente

Colocar o desenho no tecido

Logo de seguida, remova o excesso de película
para que cubra com precisão o verso do bordado.

Retire o papel amovível e posicione o verso do
bordado na peça de roupa onde deseja fixar o
desenho.
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5
Pré-ﬁxar no vestuário

Fixação ﬁnal

Coloque um pano limpo sobre o desenho e
pressione com os dedos para o fixar à peça
de roupa.

Vire a peça de roupa do avesso, tendo o cuidado
de não desprender o desenho, pois ainda não
está totalmente fixado. Engome em 2 pontos,
sem vapor, pressionando fortemente durante
15 a 20 segundos do lado do tecido.
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Como usar a fita adesiva Heat Seal para fixar os desenhos de bordar
Informação importante para utilização:
•

Aguarde 48 horas antes de usar, até que a força adesiva total seja atingida!

•

A cola é reativada de cada vez que é engomada.

•

As condições de colagem podem variar, dependendo do tipo de máquinas e dos tecidos.

•

Execute sempre testes para estabelecer as suas melhores configurações individuais.

•

Certifique-se de que o tecido resiste às temperaturas de engomar.

•

O calor acima de 160 °C durante mais de 30 segundos pode prejudicar os materiais.
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