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QUANDO  
O PAPEL 
ENCONTRA... 
  Papel de Transferência  

por Sublimação Digital



VANTAGENS DO PAPEL DE 
SUBLIMAÇÃO NEENAH COLDENHOVE

A mais elevada percentagem de 
transferência de tinta para cores 
brilhantes
A Neenah Coldenhove utiliza o tratamento Do 
papel mais avançado disponível e é patenteado 
a nível mundial. O papel foi concebido para 
libertar o máximo de pigmentos da tinta durante 
o processo de sublimação, o que resulta em cores 
brilhantes. Isto torna possível a elevada carga 
de tinta necessária para satisfazer os requisitos 
específicos do ramo. Com base no conhecimento 
dos tratamentos, desenvolveu-se um papel 
específico de aplicação para suportar as suas 
necessidades de impressão.

Máxima operacionalidade para  
maior eficiência de produção
A Neenah Coldenhove esteve presente desde o 
início do papel de sublimação digital. É por isso 
que temos um conhecimento mais aprofundado 
de todo o processo de impressão e interacão 
com o papel do que qualquer outro fabricante. 
O suporte e serviço que podemos fornecer às 
impressoras a nível mundial são incomparáveis 
e permitem aumentar a produtividade da sua 
impressora. Isto resulta em menos desperdício 
e em custos mais baixos por metro.

Qualidade de produto consistente  
para calibração da cor
Os papéis de sublimação Neenah Coldenhove 
são produzidos em qualidade FSC de pasta 
100% reciclável até a bobina final num processo 
numa fábrica das nossas próprias instalações. O 
revestimento é aplicado em linha. Deste modo 
a Neenah Coldenhove consegue garantir uma 
consistência evidente que leva a cores calibradas 
em cada execução diferente..

A solução de impressão mais sustentável 
para obter coleções sustentáveis
O nosso papel com revestimento especial 
permite transferir 97% da tinta para os têxteis em 
poliéster. Isto resulta numa redução substancial 
da tinta. Os papel da Neenah Coldenhove foram 
aprovados por empresas de prestígio para serem 
utilizados em coleções certificadas pelos sistemas 
de certificação de têxteis Blue Sign e OEKO TEX. 

SOBRE A 
NEENAH COLDENHOVE

PAPEL DE SUBLIMAÇÃO 
NEENAH COLDENHOVE 

A Neenah Coldenhove é líder de produto no setor de Papel 
de Transferência Digital e uma das mais antigas fábricas 
de papel da Holanda. Fundada em 1661, encontra-se em 
atividade há mais de três séculos. Desde o aparecimento 
do papel de sublimação digital em 1998 que a Neenah 
Coldenhove desempenha um papel de liderança no setor 
da sublimação digital, um ramo em que a inovação é 
fundamental.

A impressão digital de transferência por sublimação 
constitui uma extraordinária inovação na indústria gráfica 
digital. As possibilidades desta tecnologia impulsionam 
uma variedade de novas aplicações. O nosso papel garante 
a reprodutibilidade das cores na impressão e a nitidez dos 
padrões, bem como um elevado nível de operacionalidade 
e desempenho de transferência. Permite que as empresas 
obtenham uma qualidade consistente, cores brilhantes, 
transição de cores perfeitas e padrões geométricos 
ou orgânicos para as suas coleções – o que resulta em 
consumidores finais satisfeitos.



O departamento de inovação e 
desenvolvimento trabalha continuamente 
para otimizar o portfólio da Neenah 
Coldenhove, criando produtos novos 
e otimizados. A Neenah Coldenhove 
cumpre toda a legislação ambiental 
holandesa e europeia e todos os 
requisitos para a produção de papel.

A TECNOLOGIA  
NEENAH COLDENHOVE
O processo de sublimação permite que as 
partículas de tinta se transformem de um 
estado sólido para um estado gasoso e 
sublima uma imagem estampada do papel 
de transferência para um substrato enquanto 
se encontra na prensa de transferência pela 
alta temperatura e pressão. O resultado 
é a abertura das cadeias moleculares do 
poliéster. As partículas de tinta, na forma 
gasosa, podem então penetrar no tecido 
de poliéster ou de mistura de poliéster. 
Graças a este processo de alta tecnologia, 
a impressão pode ser utilizada para uma 
variedade de aplicações como a moda, 
o vestuário esportivo, o decoração para 
o lar e sinalização. Intensifica tendências 
como a produção de pequenas tiragens 
e a personalização e deixa que os tecidos 
brilhem com cores vibrantes e duradouras.

PROCESSO DE 
SUBLIMAÇÃO

Produção
A Neenah Coldenhove é uma fábrica de 
papel que produz papel de transferência 
para sublimação digital, desde o 
tratamento químico até a bobina final.

Papel de sublimação

Integrador 
de sistemas

A Neenah Coldenhove possui uma rede 
mundial de distribuidores e agentes 
oficiais que fornecem têxteis estampados 
a todas as regiões.

Encomenda de
consumidores

Transporte e 
armazenamento

Aplicações

Moda

Decoração

Vestuário 
esportivo

Sinalização

Tecido 
estampado Resultado final único com cores brilhantes

Processo de sublimação

Preparação 
de dados 

(RIP)

Os papéis Coldenhove permitem uma 
impressão mais fácil e consistente de 
cores e padrões sem utilização de pré ou 
pós-tratamento.

Impressão
 em papel de 
transferência

O papel foi desenvolvido para suportar 
uma boa execução tanto para plotters 
quanto em impressoras industriais de alta 
velocidade.

Transferência
 de impressão 

térmica
O papel inclui um revestimento especial 
que resulta em menos utilização de tinta.

Revestimento

Um revestimento duradouro é aplicado 
em linha. Uma vez que supervisionamos 
todo o processo na nossa própria fábrica, 
temos o controle total sobre todos os 
aspectos do processo de produção, 
garantindo bobinas de papéis perfeitas.

Comunicação 
Visual

Revestimento

Papel

Neenah Coldenhove
Papel de transferência 
para sublimação

Patentado

Outro papel de transferência

Papel de transferência para sublimação 

!



OS NOSSOS PRODUTOS
Jetcol® O original
O gama de papel de sublimação de tinta “Original” da 
Neenah Coldenhove caracteriza-se pela sua diversidade. 
Diversidade na espessura do papel, diversidade na capacidade 
para lidar com quantidades de tinta sem enrugar, diversidade 
na largura das bobinas... A única característica que permanece 
sempre é a qualidade consistente. Sabe-se o que esperar 
de um “Original” da Neenah Coldenhove e este papel fará 
exatamente aquilo para que o comprou!

  A maior variedade de tipos e tamanhos 
  

  A mais elevada qualidade

Jetcol® Industrial
A industrialização do mercado de sublimação da tinta levou 
à introdução de plotters industriais de alta velocidade e 
impressoras “single pass” com cabeças de impressão Kyocera 
e correspondentes tintas de sublimação. Isto resultou na 
procura de novas tecnologias para os papéis de sublimação. 
Em resposta a essas necessidades, desenvolveu-se uma gama 
personalizável. Em estreita colaboração com os fabricantes 
de impressoras e tintas líderes de mercado, desenvolvemos 
os papéis de sublimação Jetcol® Industrial. Os papéis Jetcol® 
Industrial destinam-se à produção em alta velocidade e a 
tintas com maior nível de glicol. Com mais metros por bobina, 
conseguirá produzir uma qualidade perfeita por um custo de 
utilização mais baixo.

  Grandes bobinas 
  

  Alta velocidade

Jetcol® Special
As “Especialidades” Neenah Coldenhove foram desenvolvidas 
para enfrentar os desafios que todos os trabalhos de impressão 
por vezes trazem. As “Especialidades” podem ser úteis caso 
procure um papel de secagem mais rápida, caso deseje que 
o tecido e o papel adiram durante o processo de sublimação, 
se sublimar num tecido demasiado apertado/elástico, o que 
pode causar problemas, se sublimar em materiais rígidos ou se 
apenas utilizar muita tinta para alcançar as cores necessárias. 
A Neenah Coldenhove possui um tipo de papel destinado a 
todas as aplicações, o que tornará a sua experiência com uma 
impressora de papel muito mais fácil.

  Características especiais 

  

  Eleva os padrões



ESCOLHA O SEU...

JETCOL® 
HIGH 

SPEED

 Excelente velocidade de secagem
  Elevada resistência à abrasão de 

papel impresso
   Disponível numa vasta gama de 

especificações

GSM 95
Cobertura da tinta

Rendimento da 
transferência
Velocidade de 
secagem

JETCOL® 
OS

 Adequado para tintas solventes
 Sem enrugamento nem migração
  Disponível em largura de  

impressora 3.2

GSM 125
Cobertura da tinta

Rendimento da 
transferência
Velocidade de 
secagem

 JETCOL®

HTR 1000

 Mais metros por bobina
 Boa velocidade de secagem
 Fácil manuseio em calandra

GSM 66

Cobertura da tinta

Rendimento da 
transferência
Velocidade de 
secagem

JET-X®

  Um produto para todas as aplicações
 Mais metros por bobinas
  O mais elevado rendimento  

de transferência

GSM 57
Cobertura da tinta

Rendimento da 
transferência
Velocidade de 
secagem

XTREME®

DRY

  Velocidade de secagem 
revolucionária

  Adequado para tecidos apertados
 Antiespaçamentos

GSM 70
Cobertura da tinta

Rendimento da 
transferência   
Velocidade de 
secagem

JETCOL® 
TA

 Papel adesivo
  Adequado para vários tipos de 

tecidos elásticos
  Evita linhas de efeito fantasma e 

sombras

GSM 85 / 105
Cobertura da tinta

Rendimento da 
transferência
Velocidade de 
secagem

 XTREME®  Elevada cobertura de tinta
 Nitidez de contorno

GSM 66
Cobertura da tinta

Rendimento da 
transferência   
Velocidade de 
secagem

XTREME®

SPORTS

  Alta estabilidad de impresión
  Adecuado para volúmenes detinta 

más elevados
  Elevado rendimiento de transferencia

GSM 90
Cobertura da tinta

Rendimento da 
transferência   
Velocidade de 
secagem

XTREME®

LIGHT

 Mais metros por bobina
 Elevado rendimento de transferência
 Baixos custos de transporte do*

GSM 45
Cobertura da tinta

Rendimento da 
transferência
Velocidade de 
secagem

*Apenas disponível mediante termos e condições específicos.

 JETCOL®

HTR 1100

 Mais metros por bobina
 Boa velocidade de secagem
 Fácil manuseio em calandra

GSM 64

Cobertura da tinta

Rendimento da 
transferência
Velocidade de 
secagem

 JETCOL®

HTR 3000

  Elevada estabilidade de impressão
  Elevado rendimento de transferência
  Adequado para maior volume de 

tinta

GSM 95

Cobertura da tinta

Rendimento da 
transferência
Velocidade de 
secagem

 JETCOL®

HTR 3100

 Elevada estabilidade de impressão
 Elevado rendimento de transferência
  Adequado para maior volume  

de tinta

GSM 90

Cobertura da tinta

Rendimento da 
transferência
Velocidade de 
secagem

 JETCOL®

HTR 3500

  Adequado para tecidos fechados
 Anti-espaçamentos
  Fácil manuseamento em  

impressora e calandra

GSM 105

Cobertura da tinta

Rendimento da 
transferência
Velocidade de 
secagem

 JETCOL®

HTR 4000

 Elevada velocidade de secagem
 Adequado para substratos rigidos
  Permanece liso sob grandes  

volumes de tinta

GSM 140

Cobertura da tinta

Rendimento da 
transferência
Velocidade de 
secagem

Grupo de 
produtos

JETCOL® 
O ORIGINAL

JETCOL® 
INDUSTRIAL

JETCOL® 
SPECIAL

USP A maior variedade de 
tipos e tamanhos

Norma  
global

Alta  
velocidade

Segmento 
Industrial

Características 
especiais

Eleva a fasquia 
dos padrões

Impressoras
compatíveis

Plotters, incluindo mas não se  
limitando a: Epson, Mimaki,  
Mutoh, Roland, etc.

Impressoras industriais,  
incluindo mas não se limitando  
a EFI Reggiani, MS Italy, DGI,  
Durst, La Meccanica 

Plotters, incluindo mas não se limitando a 
DGI, Epson, Mimaki, Mutoh, impressoras 
industriais Roland, incluindo mas não se 
limitando a EFI Reggiani, MS Italy, Durst, 
La Meccanica

Tintas
compatíveis Base aquosa Base aquosa Base aquosa

Solvente em óleo

JE
TC

O
L®

 
TH

E 
O

RI
G

IN
A

L
JE

TC
O

L®
 

IN
D

U
ST

RI
A

L
JE

TC
O

L®
 

SP
EC

IA
L



Sinalização

Este mercado de elevada qualidade 
define-se por cores vibrantes, muito 
detalhadas e, na sua maioria, em 
impressões de grande formato. 
Além disso, bandeiras e cenários de 
exposições também fazem parte deste 
mercado. A Neenah Coldenhove 
oferece-lhe tipos de papel para qualquer 
combinação de impressora/tinta 
permitindo-lhe imprimir perfeitamente 
e com resultados que ultrapassarão as 
expectativas dos seus clientes.  
 Jetcol® HTR 1000  Jetcol® HTR 
1100  Jetcol® HTR 3000  Jetcol® 
HTR 3100  Jetcol® HTR 3500  
Xtreme® Dry  Jetcol® High Speed  
Jetcol® OS

Decoração

Este mercado é uma parte da impressão 
digital de papel por sublimação de tinta 
em rápido crescimento, com aplicações 
finais como almofadas, cobertores e 
cortinas. A quantidade da sua encomenda 
pode ser de apenas uma peça ou ir 
até milhares de peças, pois as larguras 
de impressão têm muitas variações. A 
Neenah Coldenhove desenvolveu papéis 
adaptados para este mercado.  
 Jetcol® HTR 1000  Jetcol® HTR 1100 
  Jetcol® HTR 3000  Jetcol® HTR 
3100  Jetcol® HTR 3500  Jet-X®  
Xtreme® Dry  Jetcol® High Speed

OS SEUS MERCADOS

O mercado de ‘”fast fashion” está em 
rápido crescimento e surgiu com a nova 
geração de impressoras digitais super-
rápidas, que permitem às empresas a 
nível mundial produzir a um custo total 
de utilização competitivo. A Neenah 
Coldenhove oferece tipos de papel 
especialmente desenvolvidos para este 
fim. Estes papéis permitirão oferecer 
serviços neste mercado em que a alta 
velocidade e a elevada consistência são 
essenciais.  Jetcol® HTR 1000  
Jet-X®  Xtreme®   Xtreme® Light

Moda

Vestuário esportivo

O vestuário esportivo é o mercado 
tradicional para impressão digital de 
papel por sublimação de tinta. A Neenah 
Coldenhove satisfez os requisitos das 
impressoras de vestuário esportivo com 
tipos de papéis adaptados desde o 
primeiro momento. As cores e a nitidez 
do contorno são ideais e a impressão de 
papel por sublimação digital é perfeita 
para a personalização das roupas 
de esporte.  Jetcol® HTR 1100  
Jetcol® HTR 3000  Jetcol® HTR 3100 
 Jetcol® HTR 4000  Xtreme®  
Xtreme® Sports  Jetcol® TA  Jetcol® 
High Speed

Substratos duros

Este mercado pode dividir-se 
num mercado para consumíveis 
personalizados como canecas, azulejos, 
capas de celulares e um mercado 
separado para aplicações industriais 
como painéis de alumínio Chromalux. 
Estes mercados possuem várias 
características diferentes mas também 
uma semelhança distinta; a criatividade 
ilimitada que resulta em produtos 
coloridos extraordinários.  Jetcol® 
HTR 4000  Jetcol® High Speed  
Informe-se sobre os mais recentes 
desenvolvimentos



APLICAÇÕES

Desde 1992 que a Inside Blinds, uma empresa detida e operada por uma família em Roeselare, 
Bélgica, fabrica persianas de qualidade. Além de ser líder internacional de mercado em 
corrediças de tecido de grande qualidade, produzem também cortinas, cortinas em painel, 
venezianas e persianas de madeira. Desde o início utilizam o papel de transferência digital 
Neenah Coldenhove Jetcol® HTR1000.

“Nunca foi necessário mudar para outro fornecedor de papel,” explica Filip Duyvejonck, diretor 
executivo da Inside Blinds. “Jetcol® HTR1000 funciona perfeitamente no nosso processo. Embora 
operemos numa indústria clássica, a indústria têxtil, continuamos a produzir produtos novos e 
inovadores. A Neenah Coldenhove acompanha sempre o nosso crescimento, fornecendo o papel 
exato para qualquer combinação de impressora/tinta. Hoje, no próximo mês, no próximo ano, a 
qualidade do produto permanece estável; um aspecto importante para uma empresa têxtil como 
a Inside Blinds. ”Uma prestação de serviços confiável é outra razão importante para que a Inside 
Blinds decida continuar a utilizar os produtos Neenah Coldenhove. “A Neenah Coldenhove é 
sempre consistente nas suas prestações”, continua Duyvejonck, “Encomendamos continuamente. 
Isto significa que um dia depois de termos recebido uma encomenda de bobinas de papel Neenah 
Coldenhove, encomendamos outra remessa de bobinas de papel de transferência digital. Quatro 
semanas mais tarde, essa encomenda chega, pronta para ser utilizada. 
A Neenah Coldenhove continua a oferecer-nos tamanhos de bobinas personalizadas de papel de 
transferência Jetcol, entregues em devido tempo. Em resumo, consideramos a Neenah Coldenhove 
um fornecedor de papel extremamente confiável que continua a assegurar permanentemente a 
qualidade do papel.”

A empresa PrintStuff Company de Moscou, na Rússia, fabrica tecidos estampados exclusivos 
e de elevada qualidade para a indústria da moda. O segredo do nosso êxito de estamparia de 
tecidos? O papel de sublimação da Neenah Coldenhove!

A PrintStuff utiliza os papéis de sublimação de tinta Neenah Coldenhove Jetcol® HTR3000 e Jet-X® 
em conjunto com as impressoras digitais Epson. O papel de sublimação Neenah Coldenhove Jet-X® 
possui um valor limite de tinta mais elevado do que outras das marcas europeias renomadas. Para 
alguns projetos de estamparia, também utilizamos o papel Jetcol® HTR3000. Assim não perdemos 
tempo de mudar as bobinas e perfis de cores quando passamos para outras impressoras. É tudo 
muito simples.” A condutibilidade térmica dos papéis de sublimação Neenah Coldenhove é um dos 
fatores mais importantes para a PrintStuff. “A nossa pesquisa mostra que o Jet-X® 57 da Neenah 
Coldenhove possui uma condutibilidade térmica consideravelmente mais elevada do que os papéis 
das outras marcas que pesam entre 60 a 75 g/m². Isto permite-nos trabalhar mais de duas vezes 
mais rápido do que com outros papéis.” A relação preço/qualidade foi também um fator importante 
ao escolher um fornecedor de papel para sublimação. “Tentamos utilizar tipos de papel menos caros 
de marcas chinesas, turcas e europeias. 

E embora poupássemos dinheiro a curto prazo, notamos bastantes perdas devido a defeitos. 
As perdas que sofremos acabaram por nos custar o dobro do preço. Decidimos voltar à Neenah 
Coldenhove e permanecer com eles após estas pequenas experiências. Os produtos Neenah 
Coldenhove podem ser mais caros, mas poupamos tempo e dinheiro a longo prazo e obtemos 
impressões de melhor qualidade logo à primeira.”

1. Inside Blinds, Bélgica

2. PrintStuff Company, Rússia


