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Vinil antiderrapante:
impressão e aplicação

O

vinil antiderrapante chega como uma alternativa interessante para os profissionais que atuam no
segmento de feiras e eventos, já que se trata de uma imitação dos pisos metálicos bastante utilizados
neste tipo de ação, com a vantagem de oferecer a possibilidade de personalização, isto é, caso o cliente
queira estampar sua marca ou produto no piso, não há problemas. Entre as empresas que disponibilizam este
material está a Aplike, que lançou no mercado o Vinil Piso Prata Antiderrapante. O material possui 0,47 mm de
espessura, largura de 1220 mm e está disponível na cor prata.
Angelo Sartorio Filho, representante da Aplike, comenta que um dos diferenciais do produto é o fato de ser
auto-adesivo. Alguns materiais não possuem o auto-adesivo, obrigando os profissionais a utilizarem cola de
contato, que deve ser aplicada no verso do material e também sobre o local onde será colocado o vinil antiderrapante. Se a colocação não for perfeita, o trabalho será dobrado para retirar o material e reaplicá-lo.
Por ser um vinil que estará não apenas exposto às intempéries, mas também ao contato direto, já que estará no
chão, a impressão deve ser feita com tinta solvente, que apresenta maior resistência e também existe a necessidade de se utilizar um verniz à base de água para proteção.
Com o auxílio da Aplike e da Roland Solution Center, produzimos as etapas de impressão e aplicação do vinil
antiderrapante. Acompanhe no quadro a seguir.

Impressão e aplicação de vinil antiderrapante

Por ser auto-adesivo, o material é mais fácil de ser aplicado

Antes da impressão, é importante que o perfil de cores esteja ajustado
corretamente para evitar disparidades entre o original e o impresso

Pelo fato de o material ser, dependendo da arte, pode haver a necessidade do overprint, para que as cores tenham mais vida

Piso onde o material será adesivado

Não há necessidade de espátulas para aplicação do material, ele se
conforma rapidamente mesmo com uso das mãos apenas

Vale destacar que é sempre bom fazer os tiles em tamanho maior do que
o ambiente, para evitar que algum ponto do piso fique sem adesivo. As sobras podem ser refiladas ao final do trabalho, como mostra a imagem acima

Aplicação do verniz de proteção: esta etapa pode ser feita antes da
aplicação caso o local tenha grande circulação. Como não era este o
caso, o verniz foi aplicado depois da adesivação. É importante que o
local fique isolado para a secagem apropriada do verniz

Depois do prazo de secagem do verniz, o vinil antiderrapante estará
pronto para circulação

