
SEFAR PCF

A tela de serigrafia pré-emulsionada – expor, revelar, secar – imprimir

Características da tela

SEFAR PCF, pronta para impressão em alta e constante qualidade. A SEFAR PCF é
a inovadora tela de serigrafia pré-emulsionada para serigrafia industrial que garante
qualidade de impressão e eficiência superiores. Este inovador avanço na área de
serigrafia é limpo, poupa espaço e não prejudica o meio ambiente.

Eliminação de etapas de preparação junto com a máxima confiabilidade de

processo e qualidade do revestimento

Insuperável proteção contra raios UV

Linha padrão

Não prejudicial ao meio ambiente

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 PCF Folheto (PDF 171 kb)

SEFAR PCF Lista de itens (PDF 972 kb)

SEFAR PCF Ficha de dados de produto
(PDF 157 kb)
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Seus benefícios

Vantagens para o fabricante de telas/
estênceis

Vantagens da impressora

Elimina a compra de emulsão e

processos complexos de

revestimento

Manuseio reduzido das telas

Qualidade ideal do estêncil com o

mínimo de esforço

Queda de tensão baixa e estável

Ampla latitude de exposição

Transferência de imagem altamente

precisa

Otimização do gerenciamento de

armazenamento

A alta confiabilidade garante a

produção contínua

Sem acúmulo de emulsões

Uso reduzido de produtos químicos

no processo de confecção dos

estênceis

Impressão sob demanda

Precisão total da reprodução

Durabilidade total do estêncil

Eliminação de limpeza, decapagem

e remoção de imagem duplicada

Alta reprodutibilidade do estêncil

Melhor definição de bordas na

impressão

Garantia na entrega contínua de

estênceis

Sem surpresas na prensa

Redução nos ciclos de limpeza

Armazenamento reduzido de

produtos químicos

Maior segurança operacional

Aplicações
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Recipientes de plástico

Etiquetas

Vidro oco

Discos ópticos

E muitos outros

Amplie suas opções com as telas SEFAR PCF para a
serigrafia em potes de plástico, etiquetas, artigos de
vidro, discos óticos e várias outras superfícies de
impressão exigentes.

Excepcional qualidade de
impressão de meios-tons
precisos em tubos de plástico
impressos com a SEFAR PCF

Texto com bordas definidas e
boa legibilidade em etiquetas
impressas com a SEFAR PCF

Letras de alta densidade com
bordas definidas em frascos de
perfume impressos com a
SEFAR PCF FC

Video SEFAR PCF FC instruções de processamento
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