
Plásticos e Materiais de Embalagem

Telas de serigrafia para a indústria de embalagem.
Aparência sempre desempenha um papel importante em uma decisão de compra,
seja da embalagem, dos próprios aparelhos e outras mercadorias.

Visão global

Informações, imagem e durabilidade: Impressão em plásticos e materiais de
embalagem

Estamos cercados por plástico – em uma infinidade
de tipos e formas. É uma indústria bastante
competitiva, que está sempre mudando. Você
depende de uma fabricação de estêncil que seja
rápida e suave e, particularmente, depende de um
processo de produção que seja tão rentável quanto
for possível. Você e os seus clientes atribuem grande
importância à excelência na qualidade. Com as telas
de serigrafia da Sefar é possível garantir cores e
efeitos brilhantes e com extrema durabilidade e
utilizá-los na confecção de produtos e mensagens
que se destacarão de seus concorrentes e que serão
notados. O modo mais rápido para atingir esta
incrível meta: A ampla linha de malhas Sefar com
preços atraentes, complementada pelo nosso serviço
de suporte completo.

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
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de impressão

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

Se a primeira impressão é a que conta – Recipientes plásticos

Meios-tons

Cores especiais

Efeitos metálicos

Verniz parcial

Embalagens plásticas comprovar a a cada dia: Uma
embalagem excelente é responsável por metade da
venda do produto. O que é preciso: Impressão em
múltiplas cores mais precisa, verniz atraente, efeitos
metálicos e fontes bem definidas produzidas
utilizando estênceis que podem lidar até mesmo com
as formas mais complexas. Ao utilizar a inovadora
impressora pré-revestida SEFAR PCF ou nossa
abrangente impressora SEFAR PET 1500 você
dominará esta arte complexa de maneira rápida –
deste o protótipo até a produção em massa.

Impressão de objetos valiosos – Cartões de crédito

(PDF 348 kb)
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Meios-tons

Cores especiais

Efeitos metálicos

Verniz e adesivos

Impressão de segurança

Faixas de assinatura

Os cartões de crédito, especialmente na classe
premium, também são símbolos de status. Ou seja,
eles indicam seu alto valor através do design e a
frequência com que serão utilizados. A serigrafia que
usa a SEFAR PCF ou a SEFAR PET 1500 pré-
revestidas, protege e conecta os elementos do cartão
em um conjunto agradável, incluindo os recursos de
segurança. A SEFAR PCF reduz o processo de
fabricação do estêncil em três passos: Exposição,
revelação e secagem. O produto criado pela
impressão serigrafia apresenta uma qualidade que
anteriormente era considerada impossível através
deste processo. A mesma qualidade em cada
impressão.

Simplesmente atraentes – Itens promocionais

Meios-tons

Cores especiais

Efeitos

Efeitos metálicos
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O melhor item promocional é o item econômico, mas
que ao mesmo tempo aparenta ser valioso causando
assim uma excelente e duradoura impressão em seu
recipiente.
Sua solução: Imprimir utilizando a SEFAR PCF, pré-
revestida, para acelerar e garantir a qualidade de seu
processo. Para uma maior precisão – como em
escalas graduais, por exemplo – recomendamos
utilizar a SEFAR PME com seus recursos de extrema
estabilidade dimensional.

Crie campeões – Equipamentos esportivos

Meios-tons

Trabalho em linhas

Cores especiais

Efeitos

Somos todos muito visuais mesmo no mundo dos
negócios do esporte. Não importa se o assunto é
capacetes, bicicletas, esquis ou pranchas de
snowboard, preferimos utilizar equipamentos com
efeitos metálicos, pintados, perolados, fluorescentes,
ásperos ou suaves. A serigrafia através de métodos
de impressão direta ou por transferência é a solução
mais indicada. Utilizando a SEFAR PET 1500 ou a
SEFAR PCF, pré-revestida, você obterá um
acabamento perfeito a cada dia. Com a SEFAR PCF
você terá um processo de fabricação de estêncil
incomparável. As vantagens competitivas e
sustentáveis constituem uma parte integral da sua
escolha.
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Excepcionalmente atraentes – Etiquetas

Meios-tons

Trabalho em linhas

Cores especiais

Efeitos

Códigos de barras

Além de informar e atrair, etiquetas servem como
representantes. A serigrafia lhe permite obter cores e
efeitos brilhantes e densos de acordo com suas
necessidades específicas. Recomendamos em
especial:
Nossa tela de serigrafia pré-revestida SEFAR PCF,
que possibilita uma produção de estêncil eficiente e
fácil como em uma chapa de impressão flexográfica.

Quando o assunto é eficiência – Discos óticos

© Marabu GmbH & Co. KG

Meios-tons

Cores especiais

Camadas de base branca

Efeitos
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Os discos óticos seguem sendo um método de
armazenamento de dados altamente utilizado.
Portanto, hoje em dia ainda temos uma alta demanda
por soluções inteligentes de impressão para discos
óticos. Graças à tela parcialmente pré-revestida
SEFAR PCF é possível diminuir o tempo de produção
de estênceis através de três etapas: Exposição,
revelação e secagem. E claramente, ao mesmo
tempo é possível diminuir o custo de unidade por
volume.

Decoração e forma – Decoração no molde (IMD)

Meios-tons

Trabalho em linhas

Cores especiais

Efeitos

A decoração de lâminas utilizando moldes inversos
para dar forma às peças plásticas pode ser traduzida
em economia de tempo e dinheiro. É necessário uma
alta precisão e a escolha da tela adequada para cada
peça moldada; por exemplo, a exclusiva SEFAR PCF
pré-revestida para a produção eficiente de estênceis
ou a SEFAR PME para uma estabilidade dimensional
superior da imagem impressa na peça injetada.

Telas de Serigrafia

SEFAR PCF – Expor, revelar, secar – imprimir
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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.

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 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

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com Ir para a página do produto

mailto:info@sefar.com
https://www.sefar.com/pt/609/Serigrafia/Pl%C3%A1sticos%20e%20Embalagem/Product.htm?Folder=5028904


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
inovadores.

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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