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Canvas Night & Day

I

magine um adesivo impresso digitalmente, no
formato de um metro quadrado, com custo de
R$ 120,00, comercializado emoldurado por, no
mínimo, R$ 285,00. Esta é a promessa da linha Canvas Night & Day, da Aplike Auto-Adesivos, um tecido
de algodão e poliéster muito semelhante à tela artística para impressão digital solvente e água.
Este é um material com frontal de tecido canvas, tipo tela de pintura, de espessura sem adesivo
e com tratamento para impressão digital – ink jet –
em um dos lados. Este canvas existe em dois tipos:
algodão, com 315g/m², e 260g/m² no poliéster. Indicado para uso interno, seguindo as especificações
do fabricante, suas laterais não deformam, criando
aquele efeito de “encanoamento”. Por ser um tecido plano (urdume e trama) possui textura, por isso é
mais fosco que o laminado fosco. Maleável e sem
aspecto de plástico, é um tecido fechado tendo
resina como revestimento. Tem mais: o Canvas algodão é uma fibra natural, portanto sustentável e
ecologicamente correta.

Até mesmo a indústria da moda
pode ser beneficiada. Quando um
estilista, decorador ou arquiteto
pensa em tecidos impressos, sempre lhe são impostos quantidades em metros lineares. Para minimizar essa situação, o Canvas Night & Day oferece a
transferência de imagens digitais diretamente para
o tecido, eliminando a metragem exigida em outros
modos de estamparias, oferecendo opções de imagens e exclusividade no produto final.

Segmento Gráfico

O tecido Canvas Night & Day possui textura, principal diferencial para sign, despontando de forma
eficaz no processo de impressão, tintas e pigmentos. Seu ponto forte na produção de tags e etiquetas de tecido é no momento do corte, furo, colagem, encadernação e aplicação de verniz UV ou
plastificação, entre outros.

Cuidados Especiais

Por se tratar de um tecido de algodão, é necessário aumentar a saturação da impressão, pois, a
tendência é o tecido absorver a tinta, assumindo
um aspecto de lavado. Portanto, exige-se que a
carga de tinta seja aumentada na impressão. Pode
ser usado em máquinas de pequenos formatos:
720x720 dpi, compatível às impressoras Vutek-Nur
Salsa, Arizona, Roland, Mimaki, Seiko, Agfa, DGI, Infiniti, HP 8000S, HP 9000S.
(11) 4056-3977

Para muitos usos

Por ser semelhante a uma tela para pintura, seu
uso comercial é extenso. O branco da resina, em
conjunto com o branco do tecido, intensifica a cor
impressa e oferece contraste na impressão. Por isso,
pode ser usado em locais com muita iluminação,
não refletindo-a. Mais leve que a lona, pode-se imprimir obras de arte e fabricar posters com a qualidade da impressão digital, assim como preparar
estofados ou cortinas personalizadas. Até porque
é flexível, o que evita craqueamento após esticado ou tensionado. Material de fácil instalação, não
precisa de pré-tratamento e seca ao toque após ser
impresso.

