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Termoformagem
Expanda para aplicações de valor acrescentado.

Produza formas de valor acrescentado

A tecnologia HP Latex oferece
uma nova oportunidade
ao processo antigo.

A começar pelo segmento da sinalética e dos gráficos de exposição, a ascensão da tecnologia digital permitiu realizar trabalhos de pequena tiragem e cor completa
num vasto leque de substratos; no segmento industrial, alterou os modelos utilizados para o fabrico de determinados produtos; no segmento da impressão comercial,
o digital permitiu uma maior personalização, tiragens mais pequenas e criação de material promocional em prazos mais curtos.
A impulsionar muita desta mudança está a tecnologia de jato de tinta. Tendo iniciado há mais de duas décadas como uma opção para as soluções de sinalética de
baixa durabilidade e vida útil reduzida, a impressão de jato de tinta evoluiu, através de desenvolvimentos contínuos ao nível da tecnologia e das fórmulas de tinta, para
uma tecnologia capaz de servir diversos mercados para inúmeros fins, tudo isto ao mesmo tempo que oferece oportunidades entre as aplicações de impressão novas
e as já existentes.
Os recentes desenvolvimentos nos tinteiros HP Latex de base aquosa, combinados com as capacidades únicas das Impressoras HP Latex série R, abriram novas
oportunidades na termoformagem – um processo antigo que recebeu uma nova energia através da impressão digital. Oferece aos produtores gráficos e às tipografias
industriais a oportunidade de apontar para novas áreas de interesse, bem como de aceder a fluxos de receita especializados. De acordo com Thomas Giglio, North
American Latex Business Lead da HP Graphics Solutions Business, “A termoformagem, apesar de não ser um grande mercado, é um pequeno oceano azul.”

O que é a termoformagem?
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Para aqueles que ainda não a conhecem, a termoformagem é um processo em que uma folha de plástico rígida é aquecida a uma temperatura que permite que o
plástico seja esticado. O plástico aquecido é colocado sobre uma forma tridimensional e – empurrado pela gravidade, por vácuo, por formação de sopro ou meios
mecânicos – é esticado de forma a corresponder ao formato da forma. O plástico formado é depois arrefecido, mantendo o novo formato. No caso das aplicações
impressas, a impressão ocorre antes de ser realizado o processo de termoformagem.
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Principais mercados e aplicações
SINALÉTICA PARA EXTERIOR

EXPOSITORES RETROILUMINADOS

Para as aplicações de sinalética para exterior, a termoformagem
pode acrescentar um relevo tridimensional a logótipos, mensagens
e outros elementos de design, criando não só uma imagem mais
apelativa como também uma valorização significativa relativamente
à sinalética bidimensional. As sinalética de estações de serviço e de
estabelecimentos de fast-food são excelentes exemplos.
A tecnologia HP Latex permite criar sinais grandes impressionantes,
com estampagem profunda concebida para resistir à perda de
densidade da cor devido ao alargamento do suporte de impressão.

Os expositores retroiluminados podem ser integralmente formados
ou ornamentados com termoformagem e podem ser integrados em
elementos como máquinas arcada e de jogos. Como o nome implica,
os expositores retroiluminados requerem algum tipo de fonte de luz
(normalmente elétrica) para iluminar o expositor termoformado a partir
da parte traseira. A HP oferece a possibilidade de criar expositores
retroiluminados capazes de atrair a atenção dos clientes com cores
vibrantes e um branco de elevada opacidade.2

INDÚSTRIAS E PÓS-VENDA
Este segmento inclui a impressão e termoformagem de peças que
constituem (OEM) ou melhoram (pós-venda) produtos. Exemplos incluem
para-lamas moldados em plástico para veículos todo-o-terreno, parabrisas extra personalizados para automóveis e camiões, bem como
divisórias de chuveiro com impressão personalizada para veículos de
recreio – uma nova oportunidade para personalização num mercado
extremamente competitivo. Os tinteiros HP Latex permitem um fabrico
em plástico de elevada qualidade e estampagem profunda, com
iterações reduzidas.

EXPOSITORES PARA PONTOS DE
VENDA
Os expositores inovadores para pontos de venda (POP) utilizam a
termoformagem para a apresentação de marcas em três dimensões,
aumentando o impacto sensorial de um produto impresso, ao mesmo
tempo que aumenta o interesse e a visibilidade do produto em
destaque. Com a tecnologia HP Latex, pode criar expositores para
pontos de venda brilhantes com detalhes apelativos e cores vivas.

PORQUÊ EXPANDIR PARA A TERMOFORMAGEM DIGITAL?
Maior procura transversal na indústria
Os plásticos termoformados para o mercado da impressão na América do Norte registaram
uma procura de 5.156,4 toneladas em 2018, e prevê-se que chegue às 6.978,7 toneladas até 2025,
ascendendo a uma TCAC (taxa de crescimento anual composta) de 4,2% ao longo do período da
previsão.1

Melhor rentabilidade líquida
As aplicações impressas termoformadas exigem um preço superior ao das aplicações normais,
resultando numa menor concorrência de preços devido ao menor número de elementos no
mercado. Além disso, espera-se que os menores custos de impressão da impressão digital
aumentem as margens de lucro e proporcionam uma melhor rentabilidade líquida.1

Mais oportunidades de projetos
A impressão económica e de pequena tiragem de peças termoformadas oferece uma ampla
personalização da impressão, aumentando o tempo de comercialização e superando os prazos de
entrega.1
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Soluções da HP para produtores de termoformagem
A HP oferece três impressoras de jato de tinta enquanto parte da gama de Impressoras HP Latex série R, especialmente
adequadas para as necessidades dos produtos de termoformagem e que oferecem soluções e experiência capazes
de simplificar o processo de conversão digital e de criar um caminho rumo à inovação e ao sucesso. A Impressora HP
Latex R1000 oferece uma largura de impressão de 64 polegadas. A Impressora HP Latex R1000 Plus acrescenta uma
capacidade de rolo-para-rolo, tinteiro branco, que é essencial para aplicações de impressão de segunda superfície e
retroiluminadas, bem como um plano de garantia alargado. A Impressora HP Latex R2000 Plus inclui todos os benefícios
da Impressora HP Latex R1000 Plus e aumenta a largura de impressão para um total de 98 polegadas. Todas as
Impressoras HP Latex série R são fornecidas de fábrica com tinteiro branco.
Para obter mais informações sobre as Impressoras HP Latex série R e como podem ser usadas para transformar os
produtos termoformados e as empresas que os produzem, visite
hp.com/us-en/printers/large-format/latex-thermoforming.html.

Benefícios da impressão com a tecnologia HP Latex
•
•
•
•

O mais brilhante dos brancos2 que resiste ao amarelecimento com o passar do tempo.
Cores vivas concebidas para resistir à perda de densidade da cor quando esticadas em formas de
estampagem profunda.
Fim do tempo de cura ou sobreposição de decalques de corte, redução do tempo de processamento da
impressão e abertura de portas para novas oportunidades de negócio.
Produza impressões inodoras3 e explore as impressões decorativas com tinteiros HP Latex de base aquosa.

A Impressora HP Latex R permite-nos imprimir em vários
substratos diferentes que não poderíamos utilizar antigamente.
É uma tecnologia revolucionária.
Ben Zaccagnino, Coproprietário, United Visual Branding
A United Visual Branding, uma empresa de sinalética localizada em Oldsmar, Flórida, utiliza atualmente a
tecnologia HP Latex para alguns dos seus produtos de sinalética termoformados. Entre as vantagens que
observaram, estão o acesso fácil à impressão de segunda superfície, as impressões inodoras3 e os tempos de
produção mais rápidos devido às impressões HP Latex que saem completamente secas da impressora. Permite
que os utilizadores da HP Latex encaminhem as peças impressas diretamente para o acabamento. De acordo
com Lisa Gerstner, Diretora de Produção da empresa, a utilização da tecnologia de jato de tinta da HP permite
que a empresa imprima diretamente no substrato e depois faça a termoformagem. Ela calcula que a mudança
tenha permitido à United Visual Branding reduzir os prazos de produção para metade ao eliminar determinados
processos manuais.
Saiba mais em largeformat.hp.com/us/story/united-visual-branding-uvb.

Copyright © 2019 Grand View Research, Inc., USA. Plásticos termoformados para o mercado da impressão. Previsões do mercado para 2025.
A afirmação “o mais brilhante dos brancos” tem por base testes internos realizados pela HP em janeiro de 2018; em comparação com as principais impressoras de marcas concorrentes com configuração CMYK e com um preço inferior a 350.000 $. Com base no nível de brilho a 60°
num material rígido (acrílico). Testado utilizando o medidor de brilho micro-TRI-gloss da BYK (20°, 60°, 85°), compatível com as normas ISO 2813 e ASTM D523 relativas à medição de brilho.
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Existe um vasto conjunto de suportes de impressão com perfis odoríferos muito diferentes. Alguns dos suportes de impressão podem afetar o desempenho odorífero da impressão final.
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