PROCESSADORA

DE CARIMBOS
Ajustando a Máquina
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Remova a base plástica.

Tire o plástico autoadesivo
da parte inferior da
máquina.

Insira as 4 lâmpadas nos
bocais e pressione-as com
firmeza. Monte novamente
a base plástica.
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Preparando o Negativo
1

Artes e textos devem ser
feitos em branco sobre
fundo preto proporcional
ao tamanho do negativo.
Utilize programas como
Word e corel Draw.
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Escreva o texto a ser
utilizado centralizando-o a
2 mm das bordas.
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Para logos ou figuras:
a) Cinza;
b) Aumente o contraste e
reduza o brilho para deixar
a arte em preto e branco
somente.

3

c) Converta o arquivo para
Preto & Branco 1 bit;
d) Inverta os brancos e
pretos. Obs: No Corel
Draw, não esqueça de
trocar a paleta de cores
para CMYK para RGB na
opção avançada em
propriedades do objeto.

4

Faça os negativos
proporcionais ao tamanho
dos sachets usados: A8
(48 x 64 mm) e A7 (103 x
65 mm).

6

Coloque seu negativo
contra a luz para certificarse de que não passa luz
entre as partes escuras.
Cuidado: O mesmo
negativo em impressora a
jato de tinta perde a
qualidade se usado
repetidamente.

Imprimindo o Negativo
1

2

3

Carbrink Indústria e Comércio
de Carimbos e Brinquedos Ltda - EPP
CNPJ 47.741.285/0001-85
Av. Sousa Ramos, 25, São Paulo, SP

Use a folha de poliéster
especial imageblack,
outras folhas comuns não
irão funcionar.

Para saber o lado correto
da folha, molhe o
indicador na água e
pressione-o no canto da
folha. O lado que parecer
‘‘Grudento’’ é o lado
correto.

Use apenas impressora a
jato de tinta recomendada
por seu distribuidor.
Impressoras a laser não
funcionarão.
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Fazendo Carimbos passo-a-passo
1

Ligue sua máquina. Caso
use o tamanho A7 coloque
o negativo sobre o vidro
imantado e siga para a
figura número 4.
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Caso use A8, use uma
máscara de proteção
preta para cobrir a parte
transparente do vidro.
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Coloque o vidro imantado
sobre o outro e fecho-os
como ‘‘sanduíche’’.

Pressione-os no meio
para que a resina se
espalhe, deixando a
superfície plana e lisa,
garantindo melhor
qualidade para o carimbo.
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Coloque o negativo com
a parte impressa para
cima.
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Coloque o sachet A7 ou
A8 sobre o negativo com a
escrita AGILE nas bordas
do sachet viradas para
cima.
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Coloque o ‘‘sanduíche’’ na
máquina com o sachet
virado para cima por três
segundos.
Não prolongue o tempo de
exposição de 3 segundos.

Agora vire-o e coloque por
3 minutos.
OBS: Note que o negativo
está virado para cima.
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Após os 3 minutos, retire o
sachet da máquina e corte
as laterais.

Retire o plástico e
descarte o excesso de
polímero numa lixeira
reciclável. Lave a resina
com água em abundância.

Escove a resina com
detergente liquido comum.
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Lave a resina com água
até remover todo o
detergente líquido.
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Ponha a resina num
recipiente com água.
Ligue a máquina.
Insira a resina na máquina
por mais 2 minutos.

Seque e recorte a resina
do tamanho do carimbo
desejado.

Cole a resina no carimbo
e pronto! Ele está pronto
para carimbar.
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Dicas
1

2

3

Carbrink Indústria e Comércio
de Carimbos e Brinquedos Ltda - EPP
CNPJ 47.741.285/0001-85
Av. Sousa Ramos, 25, São Paulo, SP

Caso duas das lâmpadas
não funcionarem,
pressione firmemente
para encaixá-las nos
bocais.

Tempo em Excesso:
a) Negativo luz do dia;
b) Primeiro tempo de
exposição foi maior que 3
segundos.

Pouco tempo
a) Menos que 3 segundos
o primeiro tempo de
exposição;
b) Lâmpadas não
aquecidas. Aquecê-las
antes de usar a máquina.
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