
COMO PODE A ROQ Now 

IMPULSIONAR O SEU NEGÓCIO?

flexibilidade
faça upload das ilustrações que 
desejar modelos de t-shirts 
pretas e brancas

poupa tempo
produção muito rápida
prazos de entrega curtos

100% digital
não são necessários quadros

económico 
apenas um operador

customização
produtos indiferentes 

tempo de set-up e custos mínimos
sem quantidade mínima

O workflow totalmente automatizado da mesma permite: 

UPLOAD DAS 
ILUSTRAÇÕES

ESCOLHER 
RECEITA

IMPRIMIR

VEJA OS DETALHES

QUER

SABER MAIS?
White Paste é a pasta 

à base de água que é 

aplicada sobre tecido 

escuro através do 

processo de serigrafia. 

Esta base branca 

proporciona à peça 

de vestuário uma 

base para a impressão 

Digital Inkjet.

Esta solução 

de limpeza é 

especificamente 

utilizada para 

manter as cabeças 

de impressão da 

ROQ Hybrid em boa 

condição. 

Utilizada na prevenção 

diária e para limpezas 

específicas, esta 

solução de limpeza 

é obrigatória para 

garantir que a ROQ 

Hybrid continua a 

trabalhar nas condições 

ideais.

As tintas digitais 

têxteis da DuPont™ 

Artistri® constituem uma 

mudança decisiva em 

termos tecnológicos,, 

oferecendo uma 

melhoria de 30% nas 

cores, em comparação 

com a antiga geração de 

tintas DTG.

O sistema de tinta 

Artistri® simplifica 

significativamente o 

fluxo de trabalho DTG, 

poupando tempo e mão 

de obra e fornecendo à 

ROQ Now uma intensa 

gama de cores, nitidez 

de imagem e excelente 

rapidez de lavagem.

Esta é uma solução 

específica para manter 

as cabeças de impressão 

da ROQ Now em boas 

condições. 

Utilizada na prevenção 

diária e em limpezas 

específicas, esta solução é 

obrigatória para manter a 

ROQ Now a trabalhar em 

condições apropriadas.

As soluções de pré-tratamento da ROQ 

Now permitem uma impressão consistente 

e nítida. Utilizam-se diferentes pré-

tratamentos para substratos brancos e 

coloridos. Escolher o pré-tratamento 

correto traz inúmeras vantagens:

•  Funciona como agente de ligação entre 

a tinta e o substrato.

•  Permite a estampagem de tecidos de 

algodão e de algodão e poliéster.

•  Melhora a opacidade da tinta branca em 

peças de vestuário de algodão escuro e 

de cor.

•  Configuração da tinta branca mais 

rápida.

•  Melhora a velocidade de lavagem e 

também o rendimento da cor.

•  Melhora a gama de cores e a nitidez da 

imagem.

O módulo ROQ Primer vai garantir uma 

camada uniforme de pré-tratamento em 

todos os tecidos.

A pasta de pré-

tratamento é aplicada 

através do processo de 

impressão serigráfica. 

Assim, obtém uma 

base que permite que 

a tinta digital adira à 

base branca.

A Primer Paste ajuda 

as tintas digitais a 

permanecerem vívidas 

sem inibir a textura.

ROQ Hybrid

PRIMER
PASTE

WHITE
SCREEN PRINTING 

WATER BASE

SOLUÇÃO 
DE LIMPEZA

ROQ Now

PRIMER
LIQUID

AQUARIUS

tinta de pigmento têxtil 
para impressão digital

powered by

DuPont™ Artistri®
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Primer Liquid é um 

produto especial de 

aplicação em tecidos 

brancos que funcionará 

como agente de 

ligação para as tintas 

digitais. Confere à 

impressão alta nitidez/

definição, uma boa 

textura, mais brilho/

força de cor e rapidez 

de fricção húmida e 

seca. Para garantir uma 

aplicação adequada 

do pré-tratamento, é 

necessário o seguinte 

equipamento: ROQ 

Primer.

O Micropigment 2.0 é uma tinta de pigmento digital fina que 

oferece uma excelente definição e desempenho das cores, bem 

como uma ampla gama de cores.

O Micropigment 2.0 demonstra uma grande consistência de 

processamento, estabilidade e fiabilidade da cabeça de impressão.


