
DICA DA EXTENSO:
IMPRESSORAS

Jato de Tinta 

Laser



Comprou a Máquina de Estampar Plana ou a 
Máquina de Estampar Exgiro 360, e não sabe 

qual impressora usar???

A Extenso te ajuda! :)

Saiba qual modelo é mais adequado para o seu 
tipo de negócio! 

Máquina de Estampar 
Plana

Máquina de Estampar
Exgiro 360



IMPORTANTE 
A Extenso Máquinas não comercializa ou tem parceria com nenhuma 
marca de impressora. O objetivo deste material é ser meramente 
informativo e as dicas são apenas recomendações. Não nos 
responsabilizamos por mudanças de sistema operacional ou mudanças 
técnicas dos modelos indicados de impressora ou de papel.

Uma opção sempre válida para quem esta iniciando seu próprio negócio é 
imprimir em gráficas da sua região. Assim seu custo inicial será mais baixo 
e você poderá ampliar de acordo com a evolução do seu negócio.

O Mercado está em constante mudança, não deixe de acompanhar e 
pesquisar sobre o assunto, só assim você se tornará mais assertivo, 
confiante e poderá oferecer um produto final de qualidade, que não só 
atenda, mas supere as expectativas do seu cliente!

       Estamos sempre á disposição e torcendo pelo seu sucesso!



Máquina de Estampar Plana
Para uma estampa de qualidade na hora de estampar materias planos na 
Máquina de Estampar Plana, utilize impressora Sublimática, modelo Jato 
de Tinta com adaptador de bulk ink. 

O papel utilizado deverá ser papel sublimático ou papel transfer 
sublimático, que durante o processo de aquecimento faz com que a tinta 
passe do estado sólido para o gasoso, sem passar pelo estado líquido, 
completando o processo sublimático de estampas.

Com a Máquina de Estampar Plana você pode estampar tecidos (que 
tenham no mínimo 30% de poliéster) e materiais como papel, papelão, 
alumínio, borracha, como no caso dos chinelos, embalagens e outros.

Não temos como intenção indicar marcas, mas no caso das impressoras 
sublimáticas, por uma questão de sistema de funcionamento, indicamos 
impressoras da marca Epson, que trabalha com o sistema Piezo Elétrico. 

Este sistema realiza um processo mecânico, em que por meio de uma 
corrente elétrica, a tinta é empurrada através dos bulks, dessa forma a tinta 
é distribuída em doses uniformes, com mais precisão, melhor definição de 
imagem e não aquece os cabeçotes na hora da impressão. 

Outras marcas como HP, Canon e Lexmark, entre outras, também podem 
ser usadas, mas tem maiores chances de sofrer danos ao longo do tempo, 
pois utilizam o sistema Blue Jet, que diferente do Piezo Elétrico, aquecem o 
cabeçote de impressão em até 500º, podendo ocasionar maior evaporação 
da tinta e problemas técnicos a médio prazo.



Máquina de Estampar 360 

Para uma estampa de qualidade na hora de estampar Canecas, Copos 
Long Drink, em acrílico, utilize Impressora a Laser.

O papel utilizado deverá ser papel transfer, recomendamos o  ou CPM
outro adequado para impressão para transfer em acrílico. Deixe sempre 
bem claro na hora da compra do papel transfer que o objetivo é a impressão 
em acrílico, porque existem modelos diferentes do mesmo papel e 
adequados para cada tipo de estampa.

Ao contrário das impressoras jato de tinta, a impressora a laser não 
trabalha com cartuchos, trabalha com tonner. O tonner inicialmente tem um 
custo mais elevado que os cartuchos, mas dura muito mais e tem mais 
qualidade de impressão.

No caso das impressoras a laser, não vamos indicar marcas, você poderá 
analisar qual a melhor opção, já que as mesmas são equivalentes quando 
ao sistema de uso.
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