
Vidro

Telas de serigrafia para a indústria do vidro.
Serigrafia em vidro é o método de impressão preferido para aplicações decorativas e
funcionais em vidro e vidro automotivos para a indústria da construção.

Visão global

Função, mensagem, desenho: Vidro para serigrafia

A serigrafia em vidro á uma tarefa fascinante, porém
exigente. Que outro material se mostra tão versátil e
adaptável?
Precisamente devido à sua grande diversidade, o
vidro requer um método prático e eficiente de
impressão para a decoração e aplicação de
elementos funcionais. Graças à sua alta
reprodutibilidade e qualidade, as telas de serigrafia
da Sefar conferem notáveis vantagens em economia.
Elas facilitam e aceleram a produção de estênceis e
aprimoram o processo de impressão – precisamente
adaptado às suas necessidades e as expectativas de
seus clientes exigentes. E sempre incluido: o apoio e
consultoria especializada da equipe mundial de
suporte da Sefar.
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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
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Sustentabilidade, segurança e confiabilidade na entrega do produto impresso

acabado

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

Aumento na competitividade do seu negócio

Aplicações

Perfeição a cada lâmina – Vidro para veículos

Condutores térmicos

Rotulação de caracteres

Mascaramento das bordas

Antenas

A tela de serigrafia de Sefar oferece toda a linha de
produtos necessários para a impressão de vidro
automotivo, combinados com precisão de acordo
com as suas necessidades. Com a SEFAR PCF,
garantimos uma boa recepção às suas antenas.
Fique à frente do mercado com um grande volume de
produção e qualidade impecável: E, ao fazê-lo, atinja
a marca de sucesso do mercado sustentável

Notável e durável – Vidro para construções

Protetores solares
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Isolantes térmicos

Proteção contra aves

Decoração

Blindagem

Tratamento anti-deslizante

Exterior atraente e durável; interior decorado e
funcional. Ou vice-versa. Não importa o que seus
clientes queiram criar utilizando vidro para
construções – e não importa quão grande ou
pequeno:
Com o telas de serigrafia Sefar você pode imprimir
em todos os vidros arquitetônicos de todos os
tamanhos. Ele é especialmente útil quando a
impressão é realizada em vidros com larguras
maiores do que o usual. Você também é beneficiado
com uma maior eficiência para imprimir sobre vidro,
obtendo qualidade excepcional.

Em casa em qualquer cozinha – Vidro para eletrodomésticos

Marcações em chapas de vidro-cerâmica

Mascaramento das bordas

Painéis de controle

Visores

Decoração

Vidro para eletrodomésticos: Todos os dias ele é
repetidamente exposto ao uso intenso. Para uma
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qualidade superior no brilho – mesmo depois de
muitos anos de uso – as telas de serigrafia da Sefar
rendem decorações funcionais e altamente duráveis.
A SEFAR PCF é indicada para um processo mais
fácil e rápido de estampa em estêncil decorando
chapas de fogão feitas de vidro-cerâmica com uma
qualidade de impressão imbatível, a linha de telas
altamente precisas de espessura média para portas
de fornos e painéis de controle. A SEFAR PET 1500
oferece detalhes nítidos quando se trata das
menores estruturas decorativas.

Muitas vezes atraente, muitas vezes útil, quase sempre ambos – Vidro para
recipientes

Escalas

Decoração

Informações

A Sefar oferece uma linha ideal de telas de serigrafia
para recipientes de vidros. A SEFAR PCF, sistema de
estêncil resistente as tintas UV para vidro, que não
são afetadas pelo atrito do estêncil, contribui para a
obtenção de impressões de excelente qualidade. A
impressão obtida ganha um brilho e nitidez sem
precedentes. A SEFAR PCF pode ser facilmente
descartada em lixo doméstico após o uso. As tintas
UV não contêm cádmio e não precisam ser
queimadas a altas temperaturas. Esta é uma boa
notícia para o equilíbrio energético e ambiental. Aliás,
o cumprimento das regulamentações governamentais
sobre alimentos e embalagens já faz parte da
solução em destaque. Utilize SEFAR PCF com tintas
de vidro UV como um pacote perfeito para solucionar
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seus problemas e enfrentar os desafios ao imprimir
em recipientes de vidro.

Telas de Serigrafia

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.

SEFAR PCF – Expor, revelar, secar – imprimir

SEFAR PCF, imprimir formulários
prontos em alta qualidade constante.
SEFAR PCF é inovador, única malha
serigrafica pré-revestida para a
serigrafia industrial e garante eficiência
e qualidade superior de impressão.
Esta inovada descoberta é limpa,
economiza espaço e ecologicamente
correta.
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SEFAR GLASSLINE – O campeão da impressão em vidro

SEFAR GLASSLINE, a vasta gama de
malhas de serigrafia de peso médio
para serigrafia industrial em vidro. As
propriedades da SEFAR GLASSLINE
são adaptadas às necessidades da
indústria vidreira. A geometria precisa
da malha, o baixo alongamento, a
elevada resistência ao rasgamento e a
aderência de estêncil de primeira classe
garantem uma produção de estêncil
enxuta e uma qualidade de impressão
impecável.

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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