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aguarde 3 

segundos e 
e um toque mais suave.

180º

puxando lentamente o papel.



4
4



5
5



6

5



7

Pré-aqueça  o WowPad por 
10 segundos a 145º.

Coloque a imagem impressa
sem estar espelhada (M-sheet) 
por cima do papel de marca 
d’agua amarela (T-sheet). 

Cubra-os com um 
Release Paper, e prense 
por 55 segundos a 145º, 
pressão alta.

Separe o T-sheet do M-sheet
imediatamente após 
a prensagem, 
puxando lentamente
(sem retirar o Release paper 
de cima).

Posicione a camisa na base
da prensa, aplique o
T-sheet por 5 segundos 
a 145º, pressão média.

Espere esfriar totalmente,
e retire o papel.

WOW 7.8
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Posicione a camisa na base
da prensa, cubra com o 
NRP (Parte de silicone voltada
para a estampa.) 
prense novamente por mais 
20 segundos a 145º,
pressão alta.

Pronto!

Para este trabalho é necessario

a OKI C711WT junto do 

Space control, que pode ser 

adquirido direto conosco!
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Programe a prensa para
245 graus, e ajuste a 
velocidade do giro para 20%.

CPM em prensa rotativa

Antes de imprimir, conra a 

largura do rolo de transferência.

Ex: Se a largura é de 6cm, faça

seu arquivo um pouco menor para

não precisar passar várias vezes.

6cm

Posicione a impressão na peça,

sempre deixando o papel maior

que o rolo de transferência.

Passe de duas a três vezes, 

sempre em cima do papel. 

Retire o papel morno.

Sendo um rolo de 6cm 
caberá cerca de seis arquivos 
em uma folha A4 de CPM.
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ou 
Esponja.

12  



14
14

13  



15

14  



16
17

16  



17
18

17  



18
16

15  

RST em Madeira

RST 9.1 A4 – Transfer para superfícies rígidas e porosas

Pode ser usado para praticamente todo tipo de 

superfícies rígidas e porosas: claras, escuras e prensáveis.

Exclusivo para impressoras laser/led compatíveis.

Coloque na base da prensa
uma folha de papel comum,
posicione a peça de madeira 
e cubra com o transfer
impresso.

Cubra com a esponja,
e borrife um pouco de água. 

Prense a 140/150ºC,
de 45 a 60 segundos,
pressão média. 

Retire a esponja e borrife
água no papel, até car
transparente.

Retire o papel após borrifar
água e está pronto!
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O NRP (New release paper) é usado na 
aplicação final dos papeis WOW 7.8 e T.One. 
Ele possui uma camada siliconada que irá
selar a película do transfer, dando assim
mais durabilidade à sua estampa.

NRP

N R P

Utilidade: Usado na aplicação do WoW 7.8.

Utilidade: Usado na aplicação do CPM 6.2 em metal, acrílico,
cerâmica, etc.

Utilidade: Usado na proteção paea diversas aplicações tais como:
OBM 5.4, CPM 6,2 e WoW 7.8.
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Como instalar sua impressora OKI

1. Insira o CD de instalação que acompanha sua impressora OKI em seu computador,
execute-o.

2. Selecione o modelo do seu 
equipamento. Clique em avançar.

3. Clique em avançar,
nas duas próximas
janelas.
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Como instalar sua impressora OKI

4. Selecione a opção Driver PCL, em seguida clique no botão de instalação.

5. Para instalação em USB, certifique-se de que seu equipamento está desligado, 
e desconectado de seu computador. Em seguida clique em AVANÇAR.
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Como instalar sua impressora OKI

6. Clique no botão ‘‘Instalação fácil (local)’’.

7. Ao aparecer esta janela,
siga as etapas informadas;

  1 - Com o dispositivo desligado,
   conecte-o ao seu computador.

  2 - Ligue o seu dispositivo.

Automaticamente, seu computador
ira concluir a instalação.
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145 a 160ºC

145 a 160ºC

145 a 150ºC

150 a 175ºC

3 a 7 segundos

3 a 7 segundos

3 a 7 segundos

3 a 7 segundos

7 a 10 segundos

145 a 150ºC

150 a 175ºC 7 a 10 segundos

145 a 170ºC 5 a 10 segundos

145 a 170ºC 5 a 10 segundos

5 a 10 segundos

5 a 10 segundos


