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Avaliar a oportunidade 
de mercado

Pergunte-se:
• Você atualmente fabrica produtos têxteis?

Em caso afirmativo, qual tecnologia/equipamento você usa? Tem um bom 
custo-benefício?

• Você atualmente terceiriza os produtos têxteis?
Em caso afirmativo, quanto, qual tecnologia/equipamento é usado? Faz sentido 
produzir internamente os produtos têxteis?

• Você já possui uma carteira de clientes ou encontra-se em uma situação do tipo 
“se eu produzir, eles aparecerão”?
Seus clientes compram produtos têxteis de outro fornecedor? Eles comprariam 
de você?

• Você compreende plenamente os equipamentos e processos necessários para 
a fabricação de produtos têxteis?
Você tem software, impressora, impressão direta/transferência, fixação, 
corte/acabamento/costura, materiais de consumo, tecido e conhecimento 
de tudo isso?
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Conhecer os requisitos 
e controlar as variáveis
O que você precisará controlar:
• Software de gerenciamento de cores/RIP?

• Sala de impressão

 - Qualidade da água

 - Umidade, temperatura, limpeza

 - Residuais de água/tinta

• Configurações/registros do equipamento

• Equipamento de manuseio e segurança da mídia

Precisa de 
mais informações?

Você deverá adicionar 
água e drenagem ao 
processo de produção. 
Fatores como controle 
e medição de umidade, 
ponto de condensação 
e temperatura, 
bem como a limpeza do 
ambiente de produção, 
também precisam ser 
abordados para garantir 
que os equipamentos 
permaneçam funcionando 
nos níveis ideais.

Como verificar se o ambiente 
é controlado?
Obtenha um registrador de dados USB e verifique:
• Temperatura

• Umidade

• Ponto de condensação
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Mídia e materiais 
de consumo
• Tintas sublimáticas à base de água de água EFI™ OEM

• Papéis trans de alto rendimento

• Produtos têxteis com 80% de poliéster

• Papel/tecido de proteção

Tipos de tecido
• Tecido Versa

• Esticável

• Retroiluminado

• Branco triplo

• Branco/preto

• e muito mais…

Você sabia?

Os especialistas em 
sublimação dirão que 
a impressão com papel 
trans proporciona uma 
melhor qualidade, pois não 
há absolutamente 
nenhuma absorção de 
tinta, tornando os detalhes 
das bordas muito mais 
nítidos. Se a qualidade da 
imagem for de extrema 
importância para um 
trabalho, a impressão 
em papel trans resultará 
em melhor qualidade do 
que a impressão direta 
no tecido.
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Equipamentos de acabamento
• Prensa/calandra de fixação térmica

• Guilhotina para produtos têxteis

• Equipamento de costura

Você sabia?

Talvez você já possua 
e esteja familiarizado 
com o uso de 
equipamentos de corte 
e costura. Esses mesmos 
equipamentos podem ser 
usados para produtos de 
comunicação visual em 
tecido. Caso contrário, 
pode ser necessário 
comprar uma guilhotina 
e máquinas de costura 
industriais, bem como 
contratar pessoal 
especializado para 
operá‑los.

Processo de 
sublimação/fixação
• Processo pelo qual os corantes sublimáticos são impressos em um 

papel trans ou diretamente em um tecido de poliéster revestido 
através de uma impressora jato de tinta especialmente preparada.

• Esses corantes então são transferidos da mídia para um objeto 
ou tecido sob calor e pressão, aplicados por uma prensa térmica 
de fixação.

• A sublimação só funciona em tecidos feitos de poliéster 
(80% ou mais) ou em objetos especiais feitos de poliéster ou 
com revestimento de poliéster.

• Quando calor e pressão são aplicados, o corante sofre sublimação 
(ou seja, se torna gás), e é então absorvido pelo poliéster.

• A impressão se torna parte do tecido/revestimento; não desbota 
facilmente, não se desgasta e não possui textura ou peso, nem pode 
ser sentida ou arranhada.
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Portfólio de comunicação 
visual em tecido da EFI

Entre no lucrativo mundo da impressão gráfica de comunicação 
visual em tecido com as impressoras digitais têxteis EFI™ VUTEk® 
FabriVU e Reggiani.

Elas oferecem tudo o que você precisa para produzir imagens de alta 
qualidade em velocidades de produção, tudo isso mantendo baixo 
custo de operação e com a oportunidade de ter altos lucros.
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EFI VUTEk® FabriVU 340

EFI™ VUTEk® FabriVU 180

EFI™ VUTEk® FabriVU 520 EFI™ Reggiani PRO 180/340



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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