
SEFAR PA

A tela de poliamida preferida para a impressão em objetos e ladrilhos

Características da tela

A tela SEFAR PA é confeccionada com fios de poliamida, também conhecida
mundialmente como nylon. A SEFAR PA se caracteriza pelas ótimas propriedades
mecânicas e pela facilidade de processamento. A tela SEFAR PA é ideal para as
aplicações de impressão com tintas abrasivas, como na indústria cerâmica, e sua
alta elasticidade é perfeita para aplicações em que o estêncil precisa ser ajustado em
superfícies modeladas.

Material do fio com alta resistência a abrasão

Superfície da tela com ótimas propriedades de aderência

Alta elasticidade

Boa capacidade antiestática devido ao tratamento antiestático Sefar

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.

DOWNLOADS

SEFAR PA Folheto (PDF 164 kb)

SEFAR PA Lista de itens (PDF 866 kb)

SEFAR PA Ficha de dados de produto
(PDF 204 kb)
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Seus benefícios

Vantagens para o fabricante de telas/
estênceis

Vantagens da impressora

Ampliação das aplicações

Cobertura homogênea com emulsão

Processo confiável ao utilizar filmes

capilares e emulsões

Compatibilidade com todas as

emulsões padrão

Fácil tensionamento

Produção de telas de modo simples,

seguro e fácil

Redução da suscetibilidade à poeira

durante a produção do estêncil

Redução do tempo de retoque

Especialmente indicada para

aplicações de impressão com tintas

abrasivas

Maior vida útil do estêncil quando

utilizado sobre substraatos críticos

Ideal para aplicações em que o

estêncil precisa ser ajustado em

superfícies modeladas

Produção segura devido ao menor

risco de carga eletrostática

Impressão limpa, lisa e sem erros

Redução de resíduos e produção

mais eficiente

Aplicações

Recipientes de plástico

Vidro oco

Ladrilhos

A tela SEFAR PA é ideal para as aplicações que
exigem o uso de tintas altamente abrasivas e que
requerem que o estêncil seja ajustado em superfícies
modeladas: Por exemplo, impres- são em ladrilhos,
materiais plásticos ou embalagens de vidro.
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Ladrilhos estruturados e
altamente resistentes com a
SEFAR PA

Código de barras de alta
densidade e bordas definidas
impresso com a SEFAR PA

Alta densidade e contornos
nítidos com a SEFAR PA

Locations

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
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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