Diga SIM para: Adesivos!

com tecnologia HP Látex

Resumo
Adesivos são imagens gráficas impressas em vinil autoadesivo com uma película
protetora no verso (liner) que é removida antes da aplicação. Adesivos são a aplicação
de comunicação visual mais comum e fácil de produzir. Eles podem ser usados para
personalizar qualquer objeto: carro, laptop, prancha de surfe, estojo de guitarra etc.
Essa aplicação também é usada comumente para fins promocionais ao adicionar o
nome e as principais informações de contato da empresa. A principal vantagem dessa
aplicação é que é extremamente fácil de produzir e instalar.
Ímãs usam o mesmo processo básico, mas usam material magnético em vez de vinil
autoadesivo.
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Etapas do processo
1. Crie sua imagem com o aplicativo Stickers & Magnets, que pode ser acessado pelo HP
Signage Suite dentro do HP Application Center.
2. Adicione linhas de corte de contorno com o RIP SAi.
3. Imprima a imagem com uma impressora HP Látex — a imagem será impressa com o
código de barras da HP usado pela cortadora.
4. Normalmente, adesivos impressos com uma impressora HP Látex não requerem
laminação (enquanto as concorrentes requerem).
5. Retire a folha/rolo de substrato impresso da impressora.
6. Coloque a impressão na cortadora HP Látex e leia o código de barras da HP.
7. Corte a imagem com a cortadora HP Látex.
8. Aplique o adesivo ou ímã!

Recursos adicionais no YouTube:

Materiais necessários
• Impressora HP Látex
• Cortadora HP Látex
• Vinil autoadesivo ou material magnético
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Recursos adicionais no YouTube:
• O Applications Studio das
soluções de impressão e recorte
HP Látex: pesquise pelas
palavras-chave “HP Latex Print
and Cut” (Impressão e recorte
HP Látex)
• Solução de impressão e recorte
HP Látex: Tour por vídeo:
pesquise pelas palavraschave “HP Latex Print and Cut”
(Impressão e recorte HP Látex)

Marcas certificadas
• Adesivos com vinil autoadesivo: A tecnologia HP Látex permite que você imprima
e recorte adesivos com sangramento total sem que corram o risco de encolher ou
enrolar. As tintas HP Látex são resistentes a arranhões, o que significa que você
pode evitar a laminação para esse tipo de aplicação de curto prazo. A instalação é
extremamente fácil. Basta remover a película protetora (liner) do adesivo e colá-lo no
objeto que deseja personalizar. Marcas: 3M, Avery, Mactac, Arlon, Drytac...
• Ímãs: A tecnologia HP Látex é tão versátil que você pode imprimir em substratos
magnéticos. Ímãs são normalmente usados para fins promocionais, como ímãs de
geladeira. Marcas: Master Magnetics
Perfis de mídia/informações: www.printos.com/ml/#/medialocator
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Processo detalhado
1. Crie sua imagem com o aplicativo Stickers & Magnets, que pode ser acessado
pelo HP Signage Suite dentro do HP Application Center.
2. Selecione o tamanho do adesivo, crie a imagem e faça a verificação final.
3. Seu arquivo será salvo como PDF.
4. Arraste e solte seu arquivo PDF no SAi Editor (Editor RIP incluído na solução de
impressão e recorte HP Látex) para adicionar linhas de corte.
5. Adicione facilmente as linhas de corte de contorno no Editor RIP.
6. Clique no ícone “RIP and Print”. Selecione o tamanho da imagem e o número de
cópias no RIP SAi, além dos parâmetros de corte. Há dois tipos de corte: o meiocorte, que corta somente o vinil adesivo para que a imagem possa ser retirada do
liner; o corte completo, que corta completamente através do substrato (vinil + liner).
7. Certifique-se de ter colocado um rolo de substrato na impressora e de ter
selecionado o perfil de mídia correto.
8. Envie o arquivo para impressão. A imagem será impressa com o código de barras da
HP usado pela cortadora.
9. Retire a folha/rolo de substrato da impressora e coloque na cortadora HP Látex.
10. Selecione o código de barras do cortador. O cortador HP Látex lerá
automaticamente o código de barras e obterá as informações de corte do RIP!
11. Remova a película protetora (liner) do adesivo.
12. Aplique o adesivo ou ímã!
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