Cerâmica
Telas de serigrafia para as indústrias de cerâmica e de ladrilhos.
No campo da impressão por transferência em cerâmica e impressão direta em
azulejos, nossa extensa gama de tecidos de serigrafia permite facilmente a aplicação
de alta definição e alta cor.

Visão global

Brilho, contorno, acabamento: Impressão em cerâmica

Quando uma tradição mantém seu valor por muitas
décadas e continua renovada, é porque há um bom
motivo. Um bom exemplo é a decoração de pratos,
ladrilhos, louça ou porcelana fina com cores intensas
e ornamentos. Na indústria cerâmica, a serigrafia é o
principal método utilizado para dar a essas peças
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uma característica própria. No entanto, esse exemplo
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de arte e beleza não seria possível sem processos
de produção a preços acessíveis e em harmonia com

SEFAR PET 1500 Folheto (PDF 192 kb)

as condições do mercado. A Sefar está ciente disso e
o ajuda com décadas de experiência e conhecimento
inestimável em todas as áreas relacionadas à
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impressão em objetos de cerâmica, além de ampla
capacidade de entrega em todo o mundo e suporte
confiável, desde a compra dos materiais necessários
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até o produto impresso acabado.
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Nossa oferta. Seus benefícios:
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SEFAR PA Ficha de dados de produto
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Tecnologia e qualidade da fabricante líder mundial
Ampla linha de produtos para todas as necessidades de estoque
Produtos inovadores que oferecem o máximo de eficiência
Suporte individual para seus projetos de impressão
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Produção enxuta e eficiente, tanto na preparação do estêncil como no processo
de impressão
Sustentabilidade, segurança e confiabilidade na entrega do produto impresso
acabado
Parcerias locais em todo o mundo com as equipes de suporte da Sefar
Aumento na competitividade do seu negócio

Aplicações

Para satisfazer a individualidade – Decalques cerâmicos

Trabalho em linha
Meios-tons
Efeitos
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Metais preciosos
Relevos
Camadas de cobertura

As cerâmicas representam um grande desafio para
as telas de serigrafia. É preciso haver alta resistência
à abrasão aliada à alta resolução. Detalhes de
ornamentação em ouro e platina, por vezes
acompanhados de cores magníficas de todos os
tons, podem deixar a cerâmica impressa em um
mundo próprio. O caminho para o sucesso a fim de
obter o melhor e mais belo desenho de impressão
decorativa está ligado à impressão com a tela
SEFAR PET 1500 resistente e de aplicação universal.

Torne todas as peças atraentes – Ladrilhos cerâmicos
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Trabalho em linhas
Meios-tons
Metais preciosos
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Relevos
Lustrados

A prática é responsável pela perfeição. Mais
precisamente: sua experiência combinada com a
nossa, como deve ser. Com isso obtemos
decorações de longa duração, desenhos excelentes
e detalhes artísticos. A Sefar produz a linha de telas
de serigrafia que se adapta perfeitamente às suas
necessidades. As telas SEFAR PET 1500 e SEFAR
PA, que se destacam pela sua durabilidade e alta
resistência à abrasão.

Telas de Serigrafia

SEFAR PET 1500 – A tela de serigrafia utilizada por profissionais

SEFAR PET 1500 é a melhor base para
um número quase infinito de aplicações
de impressão de tela – o mais
procurado para a decoração de
qualquer substrato de impressão.
SEFAR PET 1500 está disponível na
maior gama de diferentes tipos de
malhas de serigrafia.
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SEFAR PA – A tela de poliamida preferida para a impressão em objetos e
ladrilhos

SEFAR PA é baseado em fio de
poliamida, conhecida mundialmente
também como nylon. SEFAR PA é
caracterizado pelas excelentes
propriedades mecânicas e facilidade de
processamento.
SEFAR PA é ideal para aplicações
serigráficas com tintas abrasivas, tais
como a indústria cerâmica e sua alta
elasticidade é ideal para aplicações
onde o quadro tem que se adequar aos
substratos em forma.
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