GUIA DE INÍCIO RÁPIDO DA EFI

TM

Produção de aplicações
de comunicação visual
em tecido
com as soluções de impressão da EFI

DATA DE EMISSÃO:
ABRIL DE 2017

PRODUÇÃO DE APLICAÇÕES DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM TECIDO

Ouviu esse barulho? É o mercado de
comunicação visual em tecido explodindo!
O mercado de comunicação visual em tecido, que é a impressão digital de gráficos em
mídias têxteis de poliéster com método direto ou por transferência, está apresentando
um crescimento sem precedentes. De acordo com a IT Strategies, empresa de pesquisa
e consultoria do mercado de impressão digital, a previsão é de que as vendas de
impressoras para comunicação visual em tecido aumentem 8% anualmente até 2018.
Também está previsto que o volume de impressão digital por sublimação de tintas para
comunicação visual em tecido tenha um aumento de 8% na taxa de crescimento anual
composta (CAGR, na sigla em inglês) entre 2015 e 2020.*

Esqueça o vinil, papel e PVC, tecidos são
muito melhores
O que está gerando o crescimento
da comunicação visual em tecido?
Compradores. Eles a consideram melhor
por quatro principais motivos:

1

2

Os tecidos são reutilizáveis. Diferentemente
do vinil e do papel, eles podem ser expostos,
dobrados, armazenados e enviados para
outro lugar para serem expostos novamente;
também é possível lavar e secar a maioria deles.
Além disso, os tecidos pesam menos do que
o vinil e o PVC. Assim, o preço do frete é menor.
E a instalação é mais fácil e rápida, reduzindo
os custos operacionais.

3

A comunicação visual em tecido tem uma
aparência mais refinada, comparada ao vinil
e ao papel.

4

Além disso, seu impacto no meio-ambiente
é menor do que o do vinil ou do PVC.

Produção total de produtos de comunicação visual em
tecido em metros quadrados
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*Informações fornecidas pela IT Strategies 2016

A impressora digital têxtil EFI VUTEk FabriVU 520
com cinco metros de largura
™
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A comunicação visual em tecido pode
ser seu maior diferencial em relação
a concorrência
Você poderá praticar preços mais altos e com margens maiores quando tomar à frente do mercado com estas aplicações:

• Pontos de venda internos
• Displays externos
• Móveis

• Banners
• Bandeiras
• Displays retroiluminados

Tudo pelo que os clientes estão dispostos a pagar mais
Cores vibrantes, excelente caimento e toque e durabilidade.
Sem cheiros ou odores persistentes. Estes são os atributos dos
produtos têxteis que fazem com que os clientes voltem sempre.

Uma solução que faz bem para o meio-ambiente e para
suas margens de lucro também
As impressoras digitais com sublimação de tinta são sustentáveis:
usam tintas a base de água, reduzem o impacto ambiental, o consumo
de tinta e de energia. E graças à natureza leve dos produtos têxteis,
o transporte é mais eficiente e os custos de entrega são menores.
Tudo isso acaba reduzindo os custos e aumentando as margens de
lucro em todos os trabalhos.

Lucre mais com produtos têxteis de qualidade
$ POR METRO
QUADRADO

€ POR METRO
QUADRADO

1.8M

≈ $38.50

€32,50

3.2M

≈ $58.50

€50,00

5.2M

≈ $128.70

€110,00

• Gráficos de evento
• Cortinas de teatro
• Revestimentos de parede

Graças ao nosso
sistema exclusivo de
recuperação de tinta,
que circula a tinta
pelos cabeçotes
de impressão
e a recoloca nos
recipientes primários,
fazemos com que
você economize
mais de 95% da tinta
perdida em outros
sistemas disponíveis
no mercado.

Observação: os preços acima são de produtos de alto valor, como PDV
e displays retroiluminados.
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Fique por dentro: saiba quais são os
equipamentos e processos necessários
Da entrada do pedido e gerenciamento de cores à impressão, corte e costura, existem
novos processos e equipamentos que você terá de entender para produzir os materiais
de comunicação visual em tecido. Vamos explorar alguns dos principais componentes.

Entrada
do pedido

Pré-produção
Preparação do arquivo
Criação de perfil
RIP
Manuseio de substrato

Impressão
Transferência
direta

Sublimação/
Fixação

Acabamento
Corte
Costura

Finalização
e instalação

Entrega do pedido
A solução de comércio eletrônico da EFI para comunicação visual em tecido
simplifica o processo desde a entrada do pedido até a produção e foi desenvolvida
especificamente para comunicação visual em tecido e outros produtos de
impressão têxtil.

Software de RIP e gerenciamento de cores
Criar cores consistentes e de qualidade é, provavelmente, a coisa mais importante
que se faz em uma gráfica. Para a impressão têxtil, a grande variedade de texturas
de superfícies e pontos brancos pode parecer ainda mais desafiadora do que os
substratos tradicionais, mas o processo é muito semelhante. Nosso software RIP do
Fiery XF simplifica o processo de criação de perfis ICC e oferece ótimas ferramentas
de gerenciamento de cores para você continuar oferecendo os produtos de alta
qualidade com que seus clientes estão acostumados.
®

Como preparar e controlar seu ambiente de impressão
Você vai precisar adicionar água e drenagem ao seu processo de produção.
Fatores como controlar e medir a umidade, o ponto e a temperatura de
condensação da água, além de manter um ambiente de impressão limpo também
precisam ser considerados para garantir que seu equipamento funcione da melhor
maneira possível.

Substratos têxteis
Os produtos de comunicação visual em tecido são fabricados com impressão de
imagens direta ou por meio de sublimação em poliéster, algodão, telas, bandeiras
e outros tecidos compostos por poliéster. Consulte a seção Recursos na contra-capa
para ver exemplos de materiais têxteis, materiais de bandeiras e fornecedores.
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Papéis trans
Especialistas em sublimação dizem que a impressão em papel trans tem melhor
qualidade, pois não há nenhuma absorção de tinta, deixando os detalhes mais
nítidos. Se a qualidade for imprescindível em um trabalho, a impressão em papel
trans oferece mais qualidade do que a impressão direta no tecido. Consulte a seção
Recursos na contra-capa para ver exemplos de papel trans e fornecedores.

Impressão direta em materiais têxteis e transferência com
tintas sublimáticas
A impressão direta em materiais têxteis permite a penetração profunda das tintas,
a saturação do tecido, além da economia de custos por não ter que usar papel
trans. Ela é ideal para aplicações em que é necessário um comprimento contínuo
ou a penetração da tinta no verso, como para elementos gráficos longos para
eventos, gráficos para edifícios e bandeiras. Nesse processo, o desperdício é reduzido,
pois não é necessário utilizar papel trans.
Na impressão por transferência, a imagem é impressa diretamente no papel trans
e, depois, transferida para o material final de poliéster através de uma calandra,
resultando em imagens vibrantes, ricas em detalhes e de alta qualidade.
Como os dois processos têm suas vantagens, só faz sentido utilizar impressoras de
materiais têxteis que realizem os dois tipos de impressão facilmente.

Sublimação/Fixação
Essa transformação ocorre quando partículas microscópicas de tintas sólidas são
aquecidas até a temperatura certa, transformando-as em gás, e pressionadas com
uma prensa térmica ou calandra de fixação. Quando aplicadas a uma superfície
de poliéster, essas tintas formam uma ligação permanente ao interagir dentro da
subsuperfície do tecido. O resultado é uma ótima saturação de cor, textos e imagens
com alta definição e resultados duradouros.

Acabamento
Talvez você já tenha e conheça os usos de equipamentos de corte e costura.
Esses mesmos equipamentos podem ser usados em produtos de comunicação
visual em tecidos. Se não, talvez precise comprar máquinas de corte e de costura
industriais e contratar funcionários para operá-las.

Transporte
Os materiais têxteis são mais leves, o que reduz os custos com logística E também
é mais fácil, já que os produtos prontos podem ser dobrados ou enrolados para que
tenham tamanhos menores e não sejam danificados durante o transporte.

DIFERENTEMENTE DOS SISTEMAS DA CONCORRÊNCIA, NOSSAS TINTAS DE
VISCOSIDADE MÉDIA E CONCENTRAÇÃO MAIS ALTA SECAM MAIS FÁCIL,
PORQUE CONTÊM MENOS ÁGUA. OU SEJA, ELAS PODEM SER USADAS
PERFEITAMENTE EM PAPÉIS FINÍSSIMOS, COMO OS DE 57 G/M2.
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Agora é o momento perfeito para
investir no seu futuro
As impressoras digitais de sublimação de tinta de hoje em dia estão melhores do que
nunca e são produzidas para atender perfeitamente às suas necessidades. Seu futuro
pode estar repleto de possibilidades lucrativas envolvendo a comunicação visual
em tecido.

Série EFI VUTEk FabriVU
Desenvolvida para você entrar rapidamente no mercado de comunicação visual
em tecido. Imagens de alta qualidade. Velocidades de produção incríveis.
Entre no mundo lucrativo da comunicação visual em tecido imprimindo com a série de impressoras
digitais têxteis EFI VUTEk FabriVU. Elas oferecem tudo que você precisa para produzir imagens de alta
qualidade com velocidades incríveis, mantendo custos baixos e altas possibilidades de lucro.
• Fabricadas especificamente para o mercado de comunicação visual em tecido
• Construção industrial e operação 24 horas por dia para mais trabalhos e lucros
• O dobro da produtividade dos modelos
da concorrência
• Recursos exclusivos, como o sistema de
recuperação de tinta
• Menor custo por metro da categoria
• Use substratos do futuro, como tecidos
mais leves

Visão geral dos recursos da série EFI VUTEk FabriVU:
VUTEk FABRIVU 180

VUTEk FABRIVU 340

EFI VUTEK FABRIVU 520

Cores

CMYK+

CMYK+

CMYK+

Largura de impressão

180 cm

340 cm

520 cm

Resolução

2.400 dpi

2.400 dpi

2.400 dpi

Produtividade máxima
por hora

400 m2

500 m2

446 m

Secagem

Bobina aquecida

Bobina aquecida

Bobina aquecida
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Série EFI Reggiani ONE 180/PRO
Desenvolvida para levar seu negócio de comunicação visual ao próximo
patamar. A melhor opção para produtores já estabelecidos.
A série de impressoras digitais têxteis EFI Reggiani foi desenvolvida especificamente para gráficas
de comunicação visual em tecido já estabelecidas que buscam crescer rapidamente e gerar mais
lucros com qualidade de imagem líder do mercado e maior capacidade de produção.

Visão geral das séries EFI Reggiani ONE 180 e PRO:
REGGIANI ONE 180

REGGIANI PRO 180

REGGIANI PRO 340 8H REGGIANI PRO 340 16H

Cores

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

Largura de impressão

180 cm

180 cm

340 cm

340 cm

Resolução

2.400 dpi

2.400 dpi

2.400 dpi

2.400 dpi

Produtividade
máxima por hora

310 m2

570 m2

400 m2

800 m2

Secagem em linha

Forno

Forno

Forno

Forno

COM NOSSA TECNOLOGIA EXCLUSIVA DE ESTEIRA ADESIVA É POSSÍVEL
MANTER UMA GRANDE VARIEDADE DE MATERIAIS TÊXTEIS NA MESMA
POSIÇÃO E TRANSPORTÁ-LOS EM ALTA VELOCIDADE. ALÉM DISSO,
A ESTEIRA NÃO DEFORMA E NÃO PRECISA SER SUBSTITUÍDA NUNCA.
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Recursos
PAPÉIS TRANS

MATERIAIS TÊXTEIS

Coldenhove: 56g e 105g

G+O Friedrich 7048 e 7096
(banner)

Beaver TexPrint

G+O Friedrich 7019luxx e 8179
(retroiluminado)
Senfa Decoprint
Pongs DirectTex
Heytex HEYsign
Endutex Terra and TexSub

MATERIAIS PARA BANDEIRAS
G+O Friedrich 6050K e 6043
FLBW

Berger G-flag 117 FR

Pongs Toray e Power Stretch

Fornecedores
Papéis trans

Prensas térmicas

www.coldenhove.com
www.beaverpaper.com
www.cham-group.com

www.klieverik.com
www.montiantonio.com

Materiais têxteis
www.heytex.com
www.senfa.fr
www.endutex.pt
www.verseidag.de
www.texo-trade.com
www.pongs.com
www.g-o-friedrich.com
www.bergertextil.com

Máquinas de corte
www.zund.com
www.esko.com

Equipamentos de costura
www.matic.es
www.weldmaster.com
www.solentsew.co.uk

EFI impulsiona o seu sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens,
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade
de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de produção,
aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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