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Tintas originais
 Tintas Cretacolor para decoração em cerâmica
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A EFI tem mais de 20 anos de experiência e é líder global 
em tintas para impressoras jato de tinta para impressão 
digital industrial.

Fabricamos tintas e pigmentos para impressão, 
decoração e proteção de uma ampla gama de materiais, 
que variam de vinil, papel e papelão a têxteis e madeira.

Nossas tintas para cerâmica foram desenvolvidas com 
ênfase no desempenho e na confiabilidade da tinta.

A qualidade da nossa 
tinta fala por si própria
A tinta original Cretacolor da EFITM é o elemento essencial para decorar peças 

cerâmicas com a mais alta qualidade, consistência e confiabilidade.

Máxima intensidade de cor

Segura

Sem odor

Estável

Tamanho de partícula ideal

Vida útil de 9 meses

Embalada em cilindros de 2 x 5 kg por caixa

Robustez

• Sem sedimentos

• Não entope 
nem danifica os 
cabeçotes 
de impressão

Desempenho

• Cores intensas

• Amplo intervalo 
de cores

• Estabilidade

• Uniformidade

+ =
Um conjunto de 

tintas exclusivo que 
funciona perfeitamente

Uma pesquisa detalhada e um processo rigoroso de controle de 
qualidade produzem as tintas para cerâmica mais confiáveis

Solvente ecológico
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Tintas à base de água para cerâmica
A EFI oferece tintas para cerâmica à base de água que simplesmente funcionam.

À base de água

As tintas à base de água apresentam os seguintes benefícios:

• A menor quantidade de componentes orgânicos 
representa uma redução de mais de 90% das 
emissões de COV na atmosfera

• Redução das emissões de carbono em uma média 
de 73%

• Redução de solventes químicos utilizados para 
limpeza, proporcionando um processo de fabricação 
mais sustentável

• Menos tempo de secagem

• Maior integração com os demais processos 
cerâmicos da fábrica e eliminação dos 
fenômenos hidrorrepelentes

• Maior qualidade de impressão devido à melhor 
definição da imagem em relação às tintas à base 
de solvente

• Maior gama cromática, pois não é necessário limitar 
a cor

Tintas à base de água para cerâmica

C* M* Y* K*

Solventes COV
(% do total de tinta)

Média de 4,5% 3% 5% 5% 4%

Teor de água
(% do total de tinta)

Média de 33% 40% 30% 30% 32%

(*) Coordenadas de cores equivalentes
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint 
logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, 
Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery 
Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, 
Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, 
Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and 
WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2019 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

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.
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Estenda o gamut de cores além de todos os limites
As tintas amarelo brilhante e vermelho rubi expandem ainda mais o gamut de cores para cerâmica.

• A substituição da tinta amarela pela tinta amarelo brilhante na sua impressora proporciona um espaço de cor melhor 
e mais amplo.

• A tinta amarelo brilhante se destaca na cerâmica pelo seu amarelo-lima intenso e por oferecer um gamut mais amplo de verdes 
quando misturada com azul cobalto. Em alguns casos, ela pode até eliminar a necessidade de usar o ciano em vez do azul cobalto, 
ou usar tinta verde para obter um gamut de verdes suave
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Para obter mais informações
Para obter mais informações sobre os produtos EFI Cretaprint ou para falar diretamente com um especialista 
EFI Cretaprint, ligue para (55 11) 2199-0100 ou envie um e-mail para cretaprintsales@efi.com.

Expertise e abordagem rigorosa = produtos de alta qualidade
Ingredientes com qualidade controlada

Nossos processos rigorosos de fabricação de tinta para cerâmica 
garantem a qualidade necessária para a impressão jato de tinta 
das peças.

Experiência comprovada na formulação de tintas

Nossa experiência com a formulação química e o controle 
rigoroso de nossas matérias-primas, produção e embalagem 
garantem a qualidade das tintas que produzimos.

Gerenciamento de cores e processamento 
de imagens

A abordagem exclusiva do nosso ecossistema de decoração 
de cerâmica digital combina impressoras jato de tinta, 
tintas e o gerenciamento de cores Fiery® proServer para garantir 
decorações de alta qualidade, desempenho máximo e economia 
de tinta.

Serviço e disponibilidade

A EFI é uma empresa global que oferece suporte local. As tintas 
Cretacolor estão sempre disponíveis e contam com o apoio da 
logística e do atendimento ao cliente 24 horas da EFI.

http://www.efi.com
mailto:cretaprintsales@efi.com

