
SEFAR PET 1500

A tela de serigrafia utilizada por profissionais

Características da tela

A SEFAR PET 1500 é o suporte de estêncil mais indicado para um número quase
infinito de aplicações serigráficas, além de ser o mais procurado para a decoração de
qualquer superfície de impressão. A SEFAR PET 1500 está disponível na mais vasta
gama de tipos diferentes de tela de serigrafia.

Proteção contra raios UV na tela amarela

Superfície da tela otimizada para melhor aderência e preparação

Relaxamento reproduzível da tela

Bom comportamento na liberação de tinta e pasta

Boa capacidade antiestática devido ao tratamento antiestático Sefar

Ampla gama padrão com alta disponibilidade

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.
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Seus benefícios

Vantagens para o fabricante de telas/
estênceis

Vantagens da impressora

Estêncil com bordas afiadas

Reprodução precisa de detalhes

Cobertura homogênea

Fácil aplicação do filme capilar

Queda de tensão baixa e estável

Confiabilidade do produto e do

processo

O adesivo passa facilmente pela

malha, portanto há menos

problemas na colagem da tela no

quadro

Menor suscetibilidade à poeira

Redução do tempo de retoque

Melhor gerenciamento do

armazenamento

Entrega rápida

A alta confiabilidade garante a

produção contínua

Alta reprodutibilidade

Melhor definição das bordas

Maior vida útil da tela

Reprodução de imagens em alta

qualidade

Melhor reprodução das cores

Boa reprodutibilidade de pequenos

detalhes

Aplicação uniforme da tinta

Conservação das tolerâncias mais

estritas de tonalidades

Impressão limpa e sem erros

Redução de resíduos no processo

de impressão

Entrega contínua de estênceis

garantida

Opções ilimitadas de espessura para

a camada de tinta/pasta
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Cerâmica

Eletrônica

Vidro

Materiais gráficos

Plásticos e embalagem

Têxteis

O rendimento da SEFAR PET 1500 impressiona em
uma ampla variedade de aplicações, que vão desde
a serigrafia gráfica de tamanhos pequenos e grandes
(como cartazes, visores e sinalizações), impressões
sobre plástico (como artigos esportivos, embalagens
termoformadas, etc.), até a decoração em cerâmica,
direta ou indiretamente, e a impressão em tecidos e
outras impressões industriais.

Cartazes iluminados com
meios-tons acima de 30 linhas
por centímetro com a
SEFAR PET 1500

Para vernizes incolores
especiais em etiquetas,
impressas com a
SEFAR PET 1500

Ótima reprodução de detalhes
em decalques cerâmicos
impressos com a
SEFAR PET 1500
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Sefar AG
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