
PASSO-A-PASSO

Aplicação de vinil perfurado

Acompanhe o processo de impressão e aplicação do vinil perfurado,
material bastante utilizado na decoração de frotas

vinil perfurado tem se
mostrado uma solução
bastante interessante
para a decoração de fro-

Serigrafia
Na peça desenvolvida

para esta reportagem, o
trabalho foi desenvolvido
com uma cor, mas não há
nenhum problema na
uti l ização de cromia,
contanto que haja a pre-
ocupação com o registro
das cores,  ut i l izando
para isso uma mesa a vá-
cuo ou cola para que o vi-
nil não saia do lugar, o que preju-
dicaria a produção.

A impressão é feita de modo mui-
to simples. Neste caso, o trabalho
todo foi manual. Para a impressão,
foi utilizada tinta vinílica. Depois de
impresso, o vinil é levado ao seca-
dor metálico e, em cinco minutos, a
peça já está seca e pronta para a
aplicação, como você verá no qua-
dro com todas as indicações.

O
tas, principalmente pela possibili-
dade de divulgar uma marca ou a
empresa, sem prejudicar, de manei-
ra nenhuma, a visibilidade do mo-
torista. Esta película adesiva tam-
bém pode ser aplicada em vitrines
de lojas, com bons resultados.

A característica mais interes-
sante desse material é a possibili-
dade de reprodução de diversos ti-
pos de trabalhos, sejam apenas le-
tras ou imagens, que podem ser
impressas em equipamentos digi-
tais ou por serigrafia.

Confira no passo-a-passo deste
mês, a impressão serigráfica sobre
vinil perfurado. Para este trabalho,
contamos com a colaboração da
Oktopuz Comunicação Visual, que
tem experiência de cinco anos na
impressão de perfurados, além do
auxílio da Aspiral Express, que ce-
deu o vinil perfurado marca Aplike,
para que fizéssemos a reportagem.

Trabalho simples
O trabalho com o vinil perfurado não

é diferente do realizado com outros ti-
pos de vinil. O sistema de impressão,
tanto digital quanto serigráfico, é o
mesmo. A vantagem é a possibilidade
de se adesivar vidros e se obter visibili-
dade de 50%, o que não atrapalha a
visão do motorista.

Detalhes
De acordo com a Oktopus, o im-

pressor poderá notar, depois da
impressão, alguns pon-
tos mais carregados de
tinta no vinil, mas isso
não significa que o tra-
balho está perdido, pois
normalmente ao se re-
tirar o liner, você verá
que o excesso ficará no
papel, pelo fato de o vi-
nil ser perfurado.

Aplicação
A aplicação do vinil

perfurado é muito sim-
ples. Basta limpar a superfície a ser
adesivada com água. Depois disso,
aplique o vinil com o auxílio de uma
espátula. Após a aplicação, basta fa-
zer o acabamento com um estilete e
o trabalho está pronto.

Nos quadros a seguir, acompanhe
passo-a-passo todo o processo.
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Note, no detalhe da imagem, os furos do vinil e
como a tinta possui boa aderência ao material

O vinil seca rapidamente. Em cinco minutos, o ma-
terial já está seco ao toque

Depois de impressso, basta colocar o vinil para
secar em secadores metálicos

1

3

O trabalho é iniciado com a gravação da tela, um
processo convencional

Depois disso, basta imprimir a peça. Neste caso,
foi utilizada tinta vinílica

O trabalho foi impresso em apenas uma cor, mas não
há problemas em se trabalhar com cromia. Basta ter aten-
ção ao registro
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1 Antes da aplicação, a superfície deve ser lim-
pa com água

Passe um pano limpo sobre a superfície, no
caso o vidro traseiro do carro

Com uma espátula, vá aplicando o vinil, tendo
o cuidado para não formar bolhas na superfície

Retire o liner do vinil e o aplique cuidadosa-
mente sobre o vidro

O trabalho está terminado. O veículo se torna,
agora, um meio de comunicação barato e eficiente

Depois de aplicado, faça o acabamento, cor-
tando o vinil com um estilete
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