passo-a-passo

Adesivação de frota
Confira todas as etapas detalhadas do processo de
adesivação de veículos
Introdução Por: Elizabete Rocha
Reedição Por: Luiz Ricardo Emanueli
Revisão Técnica Por: Marcos Rogério do Nascimento, da Image Press

A adesivação de frota é um recurso
muito utilizado por empresas que buscam a padronização e a diferenciação de
seus veículos. Ao circular pelas ruas, um
veículo adesivado facilmente chama a
atenção, não só pela parte estética, como
também pela forma criativa de transmitir mensagens. Além de exercer o papel
de identificação, a adesivação de frota
é mais uma das ferramentas que atuam
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como forma de reforçar a marca junto ao
público-alvo.
Diante do poder de impacto que a
adesivação possui, a comunicação visual
reconhece a importância desse recurso,
que pode abrir diversas oportunidades de
trabalho aos profissionais da área.
Para auxiliar os signmakers na execução de projetos do gênero, a revista Sign
Sinalização apresenta a seguir a reedição,

agora com muito mais detalhes, de um
dos passo-a-passos de maior sucesso já
publicados: “Adesivação de frota” (Ed. nº
131), realizado na The Image Press, birô
de impressão digital. Acompanhe a seguir
todas as etapas do processo de adesivação do veículo da Editora Sertec, desde a
criação do arquivo até o acabamento, e
aprenda de forma detalhada como realizar esse tipo de trabalho.

1

2

3

Tire todas as medidas do
veículo a ser adesivado. A
partir delas, utilizando um
software para ilustrações
vetoriais, crie moldes das
laterais e partes frontal e
traseira do veículo, que
servirão de referência para a
composição do arquivo digital

Se a adesivação do veículo
envolver a aplicação de textos
chapados, crie um arquivo digital contendo somente esses
textos. Agrupe-os conforme
o local onde serão aplicados,
recorte-os (plotter de recorte)
e aplique-os sobre o vinil já
adesivado no veículo (ver
passos 45 a 47)

Para a composição do arquivo
digital, utilize softwares de
tratamento de imagem e
ilustrações vetoriais. Combine
os moldes do veículo (passo
1) com as imagens a serem
impressas. Veja ao lado a
combinação do molde da lateral esquerda com a imagem a
ser aplicada

Para a finalização do arquivo,
retire os moldes, deixando
apenas as imagens a serem
impressas. Em seguida, feche
o arquivo conforme recomendações e requisitos da empresa que realizará a impressão

7
Para a impressão, é
necessário dividir as imagens
em partes, procurando
sempre adequar os cortes
dos tiles aos cortes do carro,
evitando assim emendas
desnecessarias

8

Depois de ajustar a imagem,
enviei-a ao RIP da impressora

9

O tipo vinil utilizado para
a adesivação desse passoa-passo foi o calandrado. A
impressora foi a jato de tinta
à base de solvente

Podem ser necessários ajustes
nas dimensões da imagem a
fim de adequá-la às dimensões e irregularidades do veículo. Ao lado, lateral direita

4

10
Imagem da parte traseira

5

11
Imagem da parte frontal

6

Como o veículo sofre a ação
de intempéries, aplique (com
um rodo específico) um verniz
à base de água (pois a tinta
é à base de solvente), com
proteção ultravioleta. Todas
as partes impressas devem receber uma camada de verniz

A secagem do material
leva, no mínimo, oito horas,
portanto a adesivação não é
feita no mesmo dia em que as
imagens foram impressas
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Recomenda-se a retirada dos
logos com a marca do veículo

13

Aplique a película de vinil
utilizando uma espátula,
evitando ao máximo o
surgimento de bolhas

19
Limpe o veículo antes de iniciar a adesivação. Ele deverá
estar completamente livre de
impurezas. Recomenda-se a
aplicação de um desengraxante em todo o veículo

14

15

A segunda parte da imagem
deve ser aplicada ao lado da
primeira. É importante que a
marcação seja exata, do contrário, a imagem ficará torta

20

Antes de iniciar a adesivação,
posicione os vinis (com fita
adesiva) no local onde eles
deverão ser aplicados. Esta
etapa exige muita atenção,
pois a imagem poderá ficar
torta se a montagem tiver
falhas

Deve-se ter atenção especial
com as emendas, pois um simples descuido na sobreposição da imagem poderá fazer
com que a imagem não tenha
uma continuidade perfeita

21

Utilize um impresso em formato menor como referência
para a montagem

22

16

17

Inicie a adesivação de apenas
uma parte da imagem. Porém,
antes de iniciar esse procedimento, marque a posição
das demais partes com fita
adesiva. As fitas servirão de
referência para o reposicionamento das demais peças

Preste atenção às depressões
superficiais do veículo

23

Para a adesivação, separe o
vinil (a ser adesivado à superfície do veículo) do liner (a ser
dobrado por trás do vinil)

18
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Em determinadas áreas,
utilize o soprador térmico
para moldar melhor o adesivo
à superfície, mas não utilize
demais essa ferramenta, pois
ao secar, o vinil calandrado
pode se retrair e até mesmo
romper

Depois de adesivar qualquer
uma das partes, realize o
acabamento, verificando se
há bolhas (que podem ser
furadas com o auxílio de um
estilete

24
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Como a aplicação foi realizada com vinil calandrado, há a
necessidade de ‘filetar’ as áreas com curvas e depressões.
Com o estilete, corte o vinil
na área do vinco, para que ele
fique esticado

25

Aplique o vinil e recorte a
área da roda

31
Realize o acabamento

Depois de cortar, molde o
vinil sobre a área irregular,
deixando o trabalho com um
acabamento melhor e mais
adequado. Dê atenção especial aos vincos e superfícies
irregulares

26

32

No acabamento, verifique o
aparecimento de bolhas.
Confira todos os cantos para
se certificar de que não esqueceu nenhum detalhe

27

28

Área finalizada

33

Nas portas, aplique vinis sem
impressão, pois sobre eles
serão aplicados os textos.
Mesmo as partes do veículo
que não seriam adesivadas
recebem o adesivo branco,
para que a tonalidade fique a
mesma em todo o veículo

Depois de finalizar a adesivação e acabamento de toda a
lateral esquerda, passe para a
lateral direita

34

É preciso muito zelo para o
acabamento nas portas

29

Faça a montagem das peças
na lateral direita tomando
cuidado para que fique igual
a lateral esquerda.

35
Depois de adesivar a primeira
parte, inicie a colagem das
partes subseqüentes, tomando cuidado com as emendas.
Siga todos os passos anteriores para finalizar esta lateral

O próximo passo é a aplicação
do adesivo na área lateral
dianteira, próxima à roda. Posicione corretamente o vinil
nessa parte, a fim de evitar
que a imagem fique torta

30
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O procedimento se repete
para a adesivagem da traseira
do veículo, posicionando as
parte da imagem nas áreas
corretas

37

Passe para o acabamento
final, retirando vinil onde ele
não é necessário

43
Aplique o vinil tomando cuidado com as irregularidades
e com o surgimento de bolhas
e afins

38

Adesive a parte superior
da cabine, pois nela serão
aplicadas as letras

44

Realize o ´filetamento´ onde
for necessário

Com todas as partes do carro
devidamente adesivadas, as
letras recortadas (em máscara
de transferência) devem ser
aplicadas

45

39

Passe para o capô

40

O processo é bastante simples, o único cuidado a ser
tomado é o posicionamento
correto, além do uso de uma
máscara adequada ao tipo de
trabalho

46
Utilize os instrumentos corretos para a obter o máximo de
lisura do material

41

Após a aplicação, retire cuidadosamente a máscara de
transferência

47
Recorte as áreas sobressalentes

42
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Pronto! Com a adesivação
finalizada, o veículo pode
circular, atraindo a atenção
de todos

48

