TINTA TÊXTIL TRODAT 7750

NOVA E APRIMORADA,
A TINTA TÊXTIL TRODAT
„Nova tinta têxtil Trodat: fórmula aprimorada
e disponível também para reentintagem.“
Trabalhamos constantemente para deixar
nossos produtos ainda melhores para você.
O aprimoramento da fórmula oferece
impressão de melhor qualidade, em diversas
matérias têxteis. A tinta têxtil da Trodat,
como refil, está disponível em frasco de
28 ml ou em embalagens maiores com
capacidade de 1 litro.

VANTAGENS PARA O SEU CLIENTE
VANTAGENS PARA VOCÊ, PRODUTOR
DE CARIMBOS

REF_M10C3A19

- Adequada para todas as placas de texto de
borracha processadas a laser, assim como para
carimbo de autocomposição
- Aplicável também com almofada padrão (PU):
sem necessidade de almofada de feltro ou
tintas especiais
- Fácil reentintagem da almofada, da mesma forma
como com tintas à base de água padrão
- Sem substâncias perigosas: somente ingredientes
seguros

- Para carimbo direto no tecido: sem o incômodo de
crachás costurados em tecidos
- Não prejudica a pele, dermatologicamente testado*:
com ótima certificação
- Adere a diferentes tecidos, como algodão, linho,
poliéster, tecido misturado com fibras de viscose,
tecido misturado com poliéster
- Resistente a lavagens, mesmo após muitas lavagens
até 95°C
- Resistente a solventes comuns usados em lavagem
a seco
- Almofada sem ressecamentos por até um ano
em temperatura ambiente residencial e comercial“
* Teste realizado pelo Instituto Dermatest, Alemanha
** 21,5C e 40% de umidade relativa do ar (“clima moderado”)

Disponível como

Número de pedido

7750 Trodat Tinta para reentintagem em frasco de 28ml

142557

7750 tinta Trodat para reentintar em frasco de 1 litro

148588

4911 Trodat Carimbo de roupa de autocomposição

DE/FR/IT/NL 43278
EN/FR/ES/PT 43228
EN/SWE/DAN/FIN 43274

Trodat Almofada de reposição para carimbo de roupa

Número de pedido

6/4911 Almofadas de reposição de 10 unidades em embalagem de cartão

85749

6/4911 Almofadas de reposição de 2 unidades em embalagem blister

66581

6/4911 Almofadas de reposição de 1 unidades em embalagem blister

66409

Assista nosso vídeo!

