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Este guia ensinará, em poucos passos, como fabricar carimbos com as
máquinas e produtos da CarimFlex.

O negativo é feito no computador em softwares de vetor como CorelDRAW. Já
impressão deve ser realizada em uma impressora recomendada pela equipe.

Coloque o primeiro vidro sobre a
máquina.

Posteriormente coloque o negativo
sobre o vidro.

ATENÇÃO: O primeiro carimbo deverá ser produzido com um dos negativos
enviados junto com a maquina sendo indispensável a utilização do mesmo.

ATENÇÃO: O negativo precisa estar 100% na cor preta. Para obter melhores
resultados na impressão, utilize as configurações apresentadas no manual de
configuração da Kromata.
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Coloque a folha pet sobre o negativo.
Em seguida, coloque as guarnições
rentes ao mesmo.

Pegue uma esponja úmida e passe ao
redor do negativo. Não toque no
negativo.

Coloque o polímero no espaço
cercado por guarnições. Use, de
preferência, uma bisnaga.

Recorte a folha base um pouco
maior que o negativo e coloque no
polímero com o lado poroso para
baixo.

Coloque um pedaço de guarnição em cada canto do vidro para que haja
equilibro. Após, coloque o segundo vidro em cima da folha base.

2



9

12

11

10

Coloque as garras para prender os
vidros.

Verifique a voltagem na parte traseira da máquina e conecte à uma tomada
compatível. Não ligue se a voltagem for diferente (110v ≠ 220v).

Siga um dos procedimentos abaixo de acordo com o tipo de sua máquina.

Coloque dentro da máquina.

a) Máquinas sem dupla exposição (MV-Pop e Scrap Pop)

Coloque os vidros com o lado da
folha base para baixo e do negativo
para cima e feche a lona protetora.

Ligue a lâmpada e deixe ligada de
15 à 25 segundos. Após, vire o lado
do vidro, feche a lona e deixe ligada
de 90 à 120 segundos.

3

110v



13 14

15

Retire da máquina cuidadosamente
e coloque sobre ela. Depois retire as
garras e os vidros.

Coloque o carimbo na banheira com água e detergente. Com uma escova de
cerdas finas, retire o polímero que não endureceu.

Segure pela folha base e puxe o
carimbo com cuidado.

Ligue o botão power (1). Após, ligue
a lâmpada superior (2) e deixe-a
ligada de 15 à 25 segundos.

Posteriormente, ligue a lâmpada
inferior e deixe-a ligada de 90 à 120
segundos.

b) Máquinas com dupla exposição (M-300, Scrap, MT-300, LED e UltraLED)

AVISO: Para máquina com TIMER, configure o mesmo como ensinado na página 6.
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a) Máquinas sem dupla exposição b) Máquinas com dupla exposição

Siga um dos procedimentos abaixo de acordo com o tipo de sua máquina.

Coloque a banheira dentro da
máquina, ligue as lâmpadas de cima
e deixe por 5 minutos.

Encaixe a banheira em cima da
máquina, tampe com a lona, ligue as
lâmpadas e deixe por 5 minutos.

O carimbo ficará pegajoso, para reduzir essa viscosidade será realizado o
banho final. Dissolva 100gr de Xelfmirac em 500ml de agua, posteriormente
despeje na banheira e coloque o carimbo dentro.

Cole a borracha em uma base de sua
preferência*. Realize alguns testes
até que o carimbo esteja pronto
para comercialização.
* para carimbos de manuais, utilize a folha dupla face
para colar.

Após o banho final, corte a borracha
rende as letras. Não tire a folha
base.
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Aviso importante
Se você comprou este produto diretamente da CarimFlex, essa
compra está sujeita e é regida pelos Termos de Venda da
CarimFlex, que podem estão disponíveis on-line no link -
(https://shop.carimflex.com.br/politica-vendas).
O uso deste produto será considerado sua aceitação dos termos
de garantia da CarimFlex.

Garantia
A CarimFlex garante ao usuário final, em conformidade com as
disposições abaixo, que os produtos e/ou acessórios com a marca
CarimFlex, adquiridos pelo usuário de forma direta com a
CarimFlex, situados no Brasil, estarão livres de defeitos pelo prazo
de 6 (seis) meses contados a partir da data de recebimento do
equipamento.

Como conseguir a garantia?
Quando houver necessidade de acionamento da garantia o
primeiro passo é entrar em contato através de um de nossos
canais de atendimento que estão disponíveis no final deste
manual para que seja feita a análise do caso, oferecendo então as
orientações quanto ao tipo de garantia disponível para o produto
em questão e os procedimentos necessários.

Visão Geral
A CarimFlex não terá qualquer responsabilidade por perdas e
danos causados pelo produto ou por desempenho do produto,
inclusive, mas não limitado a, lucros cessantes, perdas de

chances, danos morais, estéticos, perdas financeiras e limitações
de produtividade, resultantes de atos relacionados a hipóteses de
exclusão (não cobertura) deste termo de garantia e quando
permitido pela legislação aplicável.

Exclusões
Os seguintes itens não estão cobertos pela garantia, estando
sujeitos a perda da garantia:

LEIA ESTE TERMO ATENTAMENTE! ELE CONTÉM OS TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DA SUA MÁQUINA, BEM COMO AS LIMITAÇÕES E
EXCLUSÕES QUE PODEM SE APLICAR A VOCÊ.

TERMO DE GARANTIA

• Desgaste natural por uso
• Limpeza, reparos cosméticos ou desgaste resultante do uso
normal dos produtos;
• Danos causados por mau uso, abuso, queda, negligência,
imprudência e/ou imperícia.
• Danos causados pela instalação, uso ou manutenção
imprópria ou inadequada realizada pelo próprio usuário ou por
terceiros não autorizados pela CarimFlex. Danos causados por
agentes da natureza como descargas elétricas (raios),
inundações, incêndios, desabamentos, terremotos, entre outros;

Limitações e Direitos
A CarimFlex não oferece nenhuma outra garantia, aval ou
declaração similar, exceto conforme expressamente declarado
acima, e esta Garantia substitui quaisquer outras garantias, na
extensão máxima permitida por lei. Esse termo de garantia não
exclui ou afeta os direitos garantidos por lei ao usuário ou
quaisquer outros direitos resultantes de outros contratos
celebrados pelo usuário final diretamente pela CarimFlex.
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Ligue as 'Lâmp. Superiores¹' em sua máquina. Aperte o botão 'Configurações²' ( )
em seu timer. Configure o tempo desejado utilizando as setas³ ( ) e aperte o
'Relógio⁴' ( ) para iniciar a contagem. Após, desligue a 'Lâmp. Superiores⁵', ligue as
'Lâmp. Inferiores⁶' e configure o timer novamente com o tempo desejado.

Coloque a banheira dentro da máquina,
ligue as 'Lâmp. Inferiores¹' e configure o
seu timer para 300s.

ATENÇÃO: Antes de desligar sua máquina zere o tempo configurado para evitar acionamento
indesejado. NUNCA altere a configuração do segundo visor (manter em zero).

Configurando o Timer
Expondo seus carimbos

Banho final
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