ACABAMENTO

Filme de laminação fosco:
sem reflexos
Aplike lança o filme de laminação Transparente Matte, que tem
acabamento fosco, evitando problemas relacionados à incidência
de luz
laminação para impressões feitas por equipamentos digitais com tintas à
base de água é essencial
para a maior durabilidade do trabalho,
evitando o seu contato direto com os
raios UV e com intempéries em geral.
Com a mídia laminada, a durabilidade do trabalho é muito maior e certamente durará o dobro ou mais do que
uma mídia sem laminação, porque
não se protege só a tinta, mas também a mídia contra rasgos e riscos,
oferecendo mais resistência mecânica. Depois de laminado, o trabalho
pode ser limpo com álcool ou um
solvente que o filme suporte,o que
é impossível de se fazer na mídia
não laminada.
O signmaker tem duas opções de
acabamento: fosco ou brilhante. Normalmente, os clientes optam pela primeira opção, principalmente para
evitar que o reflexo da luz atrapalhe
a visualização do que está sendo exposto.
No mercado, diversos fabricantes
disponibilizam os filmes de laminação
e, entre eles, está a Aplike, que acaba de lançar o filme de laminação
Transparente Matte.
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Laminação protege e aumenta a durabilidade dos
trabalhos impressos com tinta à base de água

Processo de laminação com novo filme
Aplike:acabamento fosco evita reflexos

Especificações
O Transparente Matte possui acabamento fosco, próprio para ambientes onde haja incidência direta de luz,
evitando os indesejáveis reflexos.
Outra característica importante é
a isenção de manchas. De acordo com
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No novo filme não há riscos de manchas, o
que prejudicaria o trabalho

Com acabamento
fosco, o filme
evita os
indesejáveis
reflexos de luz,
que impedem a
visualização dos
trabalhos
impressos. Além
disso, não forma
manchas
Paulo R. Godoy, diretor da Aspiral
Express, empresa distribuidora autorizada Aplike, o filme jateado causava alguns problemas durante a
laminação, como manchas brancas
que, de certa forma, desvalorizavam
o trabalho. Já com o novo filme, não
existe mais este inconveniente.
Alguns clientes da Aspiral já estão
utilizando o produto, como é o caso
da Insign, que tem como política
laminar todos os trabalhos. Segundo
Celso Massola, diretor da empresa, o
filme tem um desempenho melhor e
tem agradado aos seus clientes.

Tamanhos
O novo produto da Aplike tem espessura de 0.08 mm e está disponível nas
larguras de 1.0m, 1.22m e 1.50 m.

