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FICHA TÉCNICA 

DIGISTAR TUNE 

TDS - DIGISTAR TUNE 

Código N° M5021-- 
 

Série de tintas digitais para a impressão de sublimação direta, compatível com cabeças piezoeléctricas RICOH. 
 

 
 

 

PRODUCTOS DA SÉRIE 
 

 
    

COR BLACK PLUS CYAN MAGENTA YELLOW 

CÓDIGO 502111 502151 502130 502115 

RECIPIENTE 5 Kg 5 Kg 5 Kg 5 Kg 

VIDA ÚTIL 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 
 
 

 
 

INDICAÇÕES DE USO 

Recomenda-se que o produto alcance as condições operativas de temperatura e umidade pelo menos 24 horas antes do seu 
efetivo uso, tendo cuidado de não agitá-lo e de empregá-lo sob condições controladas: 
 

 INTERVALO DE TEMPERATURA 
ACONSELHADO:  

20-25°C 

 INTERVALO DE UMIDADE ACONSELHADO: 40-60% 
 

O processo de aplicação destas tintas requere as seguintes etapas: 

1. IMPRESSÃO INKJET 

2. SECAGEM 

3. FIXAÇÃO POR CALOR ou VAPORIZADO 

4. LAVAGEM FINAL (opcional) 
 

Com relação à FIXAÇÃO POR CALOR existem dois métodos diferentes: 

 CALANDRA ou PRENSA PLANA: 180°-200°C durante 1-2 minutos 
 VAPORIZADO : Vapor saturado 170°-175°C durante 10 minutos   

 

Com relação à LAVAGEM FINAL, normalmente é feito em três etapas diferentes: 

 PRÉ-LAVAGEM COM ÁGUA FRÍA 

 STRIPPING com água a 70°C com hidrossulfito e soda cáustica durante uns 10 minutos 

 ENXAGUADURA COM ÁGUA FRÍA 

Com frequência, as operações mencionadas (exceto a lavagem final) estão compreendidas em una única etapa, graças ao 
emprego de plotters específicos, dedicados ao setor têxtil, que são equipados de específicas unidades de fixação em linha. 
 

 
 

PRÉ-TRATAMENTO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO 

Para obter efeitos particularmente nítidos e com uma alta definição de detalhes, é preciso do pré-tratamento do tecido 
geralmente feito com impregnação em foulard. 
Já aplicado o produto, o tecido se seca a uma temperatura não superior a 120°C e após armazenado em um ambiente seco e 
sem luz direta.  
O tecido impresso tem de fixar-se e subsequentemente passa pela etapa de lavagem final (feita para melhorar o toque e a 
solidez da cor) tendo de ser feita uma primeira passagem com água fria, uma seguinte lavagem em um banho de lavagem que 
contenha aproximadamente 2 g/l de hidrossulfito e 2g/l de soda cáustica e uma enxaguadura final com água fria.  
 

 
 
 
 
 

• Ideal para a impressão direta sobre fibras sintéticas (poliéster)

TINTA DIGITAL À BASE DE CORANTES DISPERSOS

• Alta solidez das impressões à luz

• Alta duração de exposição exterior

• Alta solidez ao esfregamento (se fosse pós-tratada)

SOLIDEZ GERAL EXCELENTE

• Compatível com as cabeças piezoeléctricas mencionadas

COMPATÍVEL COM CABEÇAS RICOH

CARATERÍSTICAS GERAIS 

 Cores extremamente fortes e intensas  

 Excelente definição dos contornos 

 Rápida secagem das impressões 

 Nenhum efeito “fantasma” durante a fixação 

 Alta penetração da tinta que permite um 

melhor efeito em ambas as faces  
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AUXILIARES – LÍQUIDOS PARA O MANTENIMENTO DOS PLOTTERS 

 DIGISTAR CAPPING FLUID (COD. 408703): produto com propriedades umectantes e desincrustantes, disponível em 

recipientes de 250 ml, com pipeta doseadora para aplicação sobre “capping station”. 
 

 DIGISTAR CLEANER NFS (CÓD. 408503): produto detergente para a limpeza dos circuitos de alimentação das tintas, ideal 

para as instalações industriais. DIGISTAR CLEANER NFS tem sido expressamente estudado para limitar a formação de 

espuma. 

Para mais informações, consulte a ficha técnica específica. 
 

 
 

SOLIDEZES:  
AS SOLIDEZES INDICADAS NA TABELA REFEREM-SE À IMPRESSÃO DAS CORES PURAS APLICADAS SOBRE TECIDO  
 

COR CÓDIGO 
SOLIDEZES – EM ISO 

105B02 105C10  105E04 

BLACK PLUS 502111 5-6 4-5 4-5 

CYAN 502151 6 4-5 4-5 
MAGENTA 502130 6-7 4-5 4-5 

YELLOW 502115 7 4-5 4-5 
 

 ESCALA DAS SOLIDEZES 

SOLIDEZES -EM 
ISO 

105B02 SOLIDEZ À LUZ min 1, MAX 8 

105C10  SOLIDEZ À LAVAGEM COM SABÃO A 40°C min 1, MAX 5 

105E04 SOLIDEZ AO SUOR min 1, MAX 5 
 

 

 
 

INDICACÇÕES PARA O ARMAZENAGEM 

Recomenda-se conservar o produto longe de fontes de luz e de calor e a uma temperatura máxima de 25°C. 
 

 
 

RECOMENDAÇÕES PARTICULARES 

 As tintas têm sido formuladas para serem compatíveis com impressoras equipadas com cabeças piezoeléctricas RICOH. O 
correto funcionamento não depende somente da cabeça de impressão senão também de outros fatores intrínsecos da 
mesma impressora. Para receber a lista atualizada das impressoras compatíveis, por favor, entre em contato com nossa 
assistência técnica. 
 

 Recomenda-se realizar sempre testes de impressão, secagem e transferência sobre os suportes a serem utilizados, para 
estabelecer exatamente a modalidade, os tempos de trabalho e o efeito desejado. 
 

 Excessivas condições de secagem perto do carro da impressora poderiam comprometer a qualidade das impressões. 
 

 Peça as fichas de segurança disponíveis para todos os produtos, e siga sempre as instruções contidas com relação a todas as 
informações específicas e à segurança ambiental. 

 

As prestações das tintas estão estritamente vinculadas ao modelo de plotter e ao modo de impressão empregados. 
 

 
 

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE 
 
As informações assinaladas em esta ficha técnica não devem ser consideradas exaustivas, contudo, se alguém tiver de utilizar o produto para qualquer outro motivo diferente 
ao explicado especificamente em este documento, sem uma expressa e precisa confirmação escrita por nossa parte, o fará sob sua total responsabilidade com relação ao risco 
ou ao perigo que aquilo pudesse causar.   
 
Se bem é certo que podemos assegurar que todos os conselhos relativos ao produto são corretos, não temos nenhum controle nem sobre a qualidade nem as condições do 
substrato, nem sobre os múltiplos fatores que podem influir sobre o uso e a aplicação do produto. 
 
Portanto, salvo específicos acordos escritos, não aceitamos nenhuma responsabilidade de qualquer natureza e de nenhuma das formas em que se pudesse apresentar com 
relação ao rendimento do produto, nem por qualquer perda ou dano derivado do uso não autorizado do mesmo. 
 
As informações contidas em este documento estão sujeitas a revisões periódicas, em base à experiência e a nossa política de constante melhora do produto. 
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