
Telas de toque e visores

Telas de serigrafia para a indústria eletrônica.
As telas sensíveis ao toque permitem que o usuário interaja diretamente com a tela
para trabalhar com as informações exibidas. Exemplos bem conhecidos são
smartphones e tablets.

Visão global

Rendimento, inovação, confiabilidade: Impressão na indústria eletrônica

Esta subaplicação da indústria eletrônica é a mais
desafiadora para fabricantes e fornecedores. A
impressão deve ser rentável, padronizada e
executada dentro das tolerâncias mais exigentes.

Uma tela de serigrafia confiável é essencial para o
seu sucesso. Não importa se você está imprimindo
máscaras altamente opacas ou utilizando tintas
translúcidas em um substrato de vidro funcional, com
a Sefar você está no caminho certo para o sucesso.

Nossa oferta. Seus benefícios:

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

Produção enxuta e eficiente, tanto na preparação do estêncil como no processo

de impressão

Sustentabilidade, segurança e confiabilidade na entrega do produto impresso

acabado
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Parcerias locais em todo o mundo com as equipes de suporte da Sefar

Aumento na competitividade do seu negócio

Aplicações

Impressão fácil – Telas de toque

© Danielson Europe BV

Resistente à corrosão

Pistas condutoras

Revestimento de óxido de índio-estanho

Mascaramento das bordas

Impressão de adesivos

A propagação explosiva dos tablets e smartphones
prova que a revolução das telas de toque está
apenas começando. Faça parte desse mercado em
expansão. Ofereça a seus clientes uma produção
eficiente e reprodutível de estênceis, acompanhada
de um ótimo rendimento graças às soluções
inovadoras em telas da Sefar, a líder mundial A
combinação ideal: SEFAR PME e SEFAR PET 1500.

Resolução em alta qualidade mesmo durante o processo de impressão –
Visores
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Display de cristal

Deposições de

vedação

Eletrodos de contato

Painéis com guia de

iluminação

Painel de display de

Eletrodos

Materiais dielétricos

Camadas de barreira

Camadas de fósforo

As telas planas de alta qualidade e design atraente
se tornaram aparelhos domésticos comuns. A
serigrafia também se encaixa nesse panorama.
Sejam utilizadas em um estêncil combinado ou como
um suporte de estêncil de poliéster puro, as
propriedades personalizadas das telas SEFAR PET
1500 e SEFAR PME oferecem maior rendimento em
toda sua cadeia de produção.

Telas de Serigrafia

SEFAR PME – A tela de serigrafia com o melhor rendimento

SEFAR PME é a malha de serigrafia
para utilização em ambiente industrial.
Baseia-se num inovador fio de poliéster
desenvolvido pela Sefar tendo uma
extraordinária resistência à tração
combinada com baixo alongamento e
uniformemente equilibrada. SEFAR
PME estabelece novos padrões na
produção de superfícies de gravação.
Seus resultados de qualidade na
impressão são extremamente
impressionantes mesmo nas aplicações
de impressão mais exigentes e
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inovadores.

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.

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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