SEFAR GLASSLINE
O campeão de tecido de serigrafia para impressão em vidro.

Características da tela
DOWNLOADS

SEFAR GLASSLINE é a malha serigráfica de escolha quando se trata de produzir
vários tamanhos de matrizes para a indústria do vidro. SEFAR GLASSLINE fornece
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os resultados de impressão mais reprodutíveis para aplicações de vidro em carros,
ônibus, caminhões e veículos especiais. Também oferece excepcional qualidade de
imagem e durabilidade para vidro de construção para exterior e interior, funcional e

SEFAR GLASSLINE Article list (PDF 669
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decorativo, assim como em aplicações de vidro de eletrodomésticos.

Geometria precisa da malha com baixo e equilibrado alongamento
Tratamento de superfície de adesão otimizado
Exposição otimizada da malha graças a tonalidade amarela da malha
Bom comportamento antiestático graças ao tratamento antiestatico Sefar
Indicação de nó e falha
Gama de malha de até 4m de largura para produto específico da indústria
Fabricados para atender os mais altos padrões da indústria

Aplicativo seletor de tela Sefar para smartphones

Este aplicativo suporta o usuário de impressão de tela na seleção da tela de
impressão ideal, dependendo do aplicativo.
Faça o download na seguinte página: app.sefar.com
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Seus benefícios

Vantagens para o fabricante de telas/
estênceis

Vantagens da impressora

Melhor repetibilidade do depósito de
Eficiente processo de esticagem
tinta ou pasta
devido as qualidades de
Qualidade de impressão
alongamento da malha
consistentemente alta
Melhor reprodução de valores de
Redução de custos devido a longa
tensão, uma vez que a geometria da
vida útil da matriz
malha é precisamente mantida
Menos tempo de inatividade devido
Excelente adesão da matriz
à ruptura prematura da matriz na
Confiável e homogênea cobertura
máquina de impressão quando alto
com emulsão
volume de impressão
Compatível com todas as emulsões
Confiabilidade na produção devida
padrão
ao reduzido risco de carga
Reprodução exata da arte para a
eletrostática
matriz
Redução de desperdício e aumento
Reduzida sensibilidade ao pó na
da eficiência na produção
produção de matrizes
Impressão sem surpresas graças a
Redução de retoques
falta de nós
Controle de qualidade e produção de
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matriz racional, eficiente

Confiabilidade no processo graças à

Otimização da gestão do estoque

alta qualidade das matrizes
Qualidade de impressão repetitiva e
constante

Aplicações

Vidro automotivo

SEFAR GLASSLINE e uma larga gama de malha
serigrafica media-grossa para aplicacoes de

Vidro para construção

impressao industrial em vidro. As propriedades do
SEFAR GLASSLINE sao precisamente adaptadas

Vidro para
eletrodoméstico
Vidro oco

para as necessidades da industria de vidro. Sua
geometria precisa da malha, baixo alongamento, alta
resistencia a tracao e excelente aderencia da matriz,
garantem um processo de producao enxuto e
qualidade de impressao impecavel.

Para qualidade constante
quando a alta produção em
série de condutores impressos
de aquecimento de janela, com
SEFAR GLASSLINE
77/195-48Y

Para uma imagem de
impressão precisa e durável na
fachada de vidro, com SEFAR
GLASSLINE 68/175-95W

Cores brilhantes e bordas de
impressão nítidas com tintas
UV. Impresso com SEFAR PCF
120/305-34Y
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Sefar AG
Töberstrasse 4
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504
E-Mail

Sefar AG
Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721
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