
   Entrevista   nós somos serigrafia

R
apidamente se tornou evi-
dente que impressão digital 
tem também as suas limita-
ções, seja em termos quali-
tativos ou de custos”, quem 
o afirma é Andreas Ferndri-

ger, CEO da SignTronic AG.

MOLDANDO O FUTURO DO MERCADO?
A “digitalização” é um dado adquirido em termos 
transversais, como o são as “novas exigências” 
por parte dos mercados, levando a “indústria de 
impressão” a reflectir sobre o seu futuro próxi-
mo, parecendo claro que a resposta terá que ser 
dada na satisfação dessas “novas exigências” 
por parte dos clientes. Do segmento Têxtil, Grá-
fico, Industrial ao Funcional, com produções de 
pequena, média ou grande dimensão, tudo está 
focado em base de enormes e novas exigências 
ao nível de uma contínua “imediatização”!

Têxtil-moda (T-Shirt) - as oportunidades são 
crescentes pela exigência de “novas ideias”, 
“novos designs”, “novas funcionalidades”, lado 
a lado com um renovado e crescente movi-
mento do chamado “Reshoring” (nova práctica 
de retorno das manufacturas e serviços deslo-
calizadas no exterior, de volta á Europa ou Es-
tados Unidos), por motivos vários, desde logo 
por problemas geopolíticos, mas também pela 
“necessidade” de a pirâmide do mercado eu-
ropeu estar em mudança, privilegiando-se os 
segmentos de maior valor acrescentado e do 
luxo, contra o tradicional volume do segmento 
do chamado low cost! Inovação Diferenciadora 
e Diversificação são o Objectivo?

Para a Estamparia Meireles a necessidade 
de “digitalizar” a sua Pré-Impressão Serigráfica, 
tecnologia de impressão base da empresa em 
crescendo, tornou-se uma necessidade, exac-

tamente porque o tradicional sistema analógico 
com tratamento de imagem com fotolitos, estar 
provado ser um factor de bloqueio à necessida-
de de respostas “imediatas”, para a amostra-
gem ou em presença de produções, a qualquer 
nível, bem como pela necessidade de dar res-
postas inovadoras ao nível da imagem estam-
pada (com foto-realismo, sejam tramas, quadri-
cromias, trabalhos de caixa ou em 3D, flocados, 
adesivos, etc.), melhorando a produtividade do 
seu departamento de estamparia, através de 
tempos, mais rápidos, no arranque das linhas 
de estampagem e pela normalização qualitativa 
na manufactura dos seus écrans! Naturalmente 
que as etapas de adaptação à aposta dada no 

ESTAMPARIA MEIRELES: 
IMPRESSÃO SERIGRÁFICA 
DISTINGUE-SE!
Quem imaginaria, anos atrás, que a Impressão Serigráfica 
evoluísse para uma mudança tão significativa, ao ponto de até 
ser capaz de alcançar uma vantagem sobre a concorrência? 
Especialistas mundiais parecem ter tomado as suas decisões: a 
Impressão Digital incontestavelmente prevalecerá e substituirá 
progressivamente a maioria dos outros processos de impressão, 
ou pelo menos lhes trará consideráveis dificuldades. 
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investimento têm o seu percurso, desde logo 
pela formação contínua, reorganização ao nível 
do conceito de quadros em stock para um con-
ceito de produção dos quadros para produção, 
atendendo à capacidade de resposta do siste-
ma e da garantia de repetibilidade, utilizando 
um número reduzido de quadros, de alumínio, 
e consequente drástica redução do número de 
quadros em armazém. Aposta na automatiza-
ção e na redução de etapas de processo!

Para Joaquim Meireles, há 36 anos no mun-
do da estamparia têxtil, hoje uma empresa líder 
no sector, em novas instalações fabris com um 
layout industrial dedicado e moderno, empre-
sa familiar com a 2ª geração em crescimento, 
produzindo 100 % para exportação (indirecta), 
a aposta na tecnologia CTS da SignTronic AG foi 
clara, pelos estudos realizados e pelo acompa-
nhamento em outros utilizadores do sistema 
STM-TEX no sector. De realçar a escolha de uma 
solução totalmente automatizada, bem como a 
automatização ao nível do processo de tensio-
namento e emulsionamento dos seus quadros 
serigráficos. A unidade de imagiação digital 

TÊXTIL-MODA (T-SHIRT) - AS OPORTUNIDADES SÃO 
CRESCENTES PELA EXIGÊNCIA DE “NOVAS IDEIAS”, “NOVOS 
DESIGNS”, “NOVAS FUNCIONALIDADES”

CTS, modelo STM-TEX, funciona em automação 
desde a alimentação dos quadros, exposição 
com unidade de luz UV CPL e sistema óptico da 
Zeiss, revelação em linha e recolha em total au-
tomatismo, utilizando uma elevada resolução 
de 1270x1270 dpi´s reais no écran, e incluindo 
o sistema de software RIP dedicado para a tec-
nologia CTS Serigráfica da ColorGATE!

Revolução Tecnológica Digital Serigráfica que 
passou pela total eliminação dos “Fotolitos”, 
estes os grandes responsáveis pelo bloqueio à 
evolução qualitativa, à imperiosa necessidade 
de respostas “just-in-time” e de normalização 
das etapas de processos industriais. Hoje, 
graças à tecnologia inovadora da SignTronic 
STM-TEX, o estrangulamento provocado pelos 
fotolitos, na falta de produtividade ou pela im-
possibilidade de normalizar e repetir, o sistema 
STM-TEX (CTS) veio standardizar todo o pro-
cesso e permitir, de forma fácil e previsível, o 
aumento da qualidade de impressão, aumento 
da produtividade, enorme flexibilidade e baixos 
custos por écran, garantidos na escolha da Es-
tamparia Meireles pelo caminho da digitaliza-
ção para a sua Pré-Impressão Serigráfica!

CONCEITO MODULAR CTS
A visão das empresas suíças, Grünig-Inters-
creen AG e SignTronic AG, líderes mundiais 
em equipamentos dedicados à tecnologia de 
Impressão Serigráfica, passa por partilharem 
tecnologias e apresentarem novas e inovado-
ras soluções ao nível de um novo conceito para 

a Pré-Impressão Digital Serigráfica, utilizando 
as mais modernas soluções CTS (Computer-To-
-Screen / Imagiação Digital Directa por Luz UV) 
e numa lógica de automação, fazendo a ponte 
entre a 3ª Revolução Industrial e a Era Digital 
(Industria 4.0), com os benefícios claros que 
hoje são reconhecidos por muitos industriais 
portugueses têxteis que apostaram nesta tec-
nologia através dos sistemas STM-TEX!

Em termos tecnológicos, e relativamente ao 
processo de imagiação por luz, a SignTronic AG 
apresenta o seu Conceito Modular CTS (ver foto)
aconselhando como mais versátil a imagiação / 
exposição utilizando a unidade de luz UV (CPL 
330W) standard, o DMD XGA4100 standard e 
ópticas 1200 dpi´s ou 2400 dpi´s standard, 
provando-se na práctica num endurecimento 
correcto das emulsões, em situações conven-
cionais de trabalho, quer no tipo de telas ou 
emulsões (banhos) em utilização. Também, 
todos os sistemas STM da SignTronic estão STM - Conceito Modular CTS

preparados para a utilização da imagiação por 
sistemas LED, UNO e DUO, (sendo importante a 
combinação com uma alta qualidade óptica, nos 
STM com Zeiss), mas com limitações ao nível do 
comprimento de onda, 385 nm e 405 nm, con-
sequente menor potência de luz sobre o écran 
emulsionado / menor velocidade de exposição 
ou ao nível do tipo de emulsões (banhos) e na 
utilização de telas grossas ou telas de aço!

Tendo em conta a variedade de sistemas 
CTS no mercado, base jacto de tinta, jacto de 
cera, luz LED ou luz UV, a nossa recomendação 
primeira vai para que se procedam a ensaios 
industriais de avaliação. Para a SignTronic é 
indiferente, pois os sistemas STM estão prepa-
rados para receber, agora ou em actualização 
no futuro, os sistemas UV e LED. Importante é 
ter em conta as necessidades reais, seja pela 
variedade de écrans, telas finas, telas grossas, 
de polyester ou aço inox, variadíssimas combi-
nações de espessuras de emulsão (quadricro-
mias, tramas, linhas, caixa e 3D, adesivos ou 
flocados), números de quadros a produzir por 
dia e os seus variados formatos, real endure-
cimento das emulsões / resistência na estam-
pagem, capacidade real de repetibilidade dos 
sistemas em análise, bem como a possibilida-
de de actualização e automatização futura dos 
sistemas! Tudo isto permite que seja  finalmen-
te possível fazer uma análise correcta do cus-
to-benefício e retorno sobre o investimento.   
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SWISS SCREEN TECHNOLOGY FOCANDO
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DIRECTA CtS
TROUXE A PERFEIÇÃO

DIGITAL
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MAKING

Sign-Tronic AG · CH-9443 Widnau
www.signtronic.com · info@signtronic.com
Sign-Tronic em Portugal:
Ruy de Lacerda & Ca., S.A. · geral@rdl.pt · www.rdl.pt

STRETCHING
COATING
WASHING

Grünig-Interscreen AG · CH-3150 Schwarzenburg
www.grunig.ch · mail@grunig.ch
Grünig-Interscreen em Portugal:
Ruy de Lacerda & Ca., S.A. · geral@rdl.pt · www.rdl.pt

SWISS CtS TECHNOLOGY

AUTOMAÇÃO

define novos padrões na 
produção de quadros. Sen-
do necessárias soluções para 
aplicações Industriais, Têxteis 
ou Gráficas – o núcleo de 
impressão serigráfica mo-
derna é sempre «um quadro 
perfeito».

TECNOLOGIA

o factor decisivo que permite 
exposição directa no quadro, 
sem comprometer a quali-
dade. As suas vantagens? 
A eliminação de etapas de 
processo, solução sem foto-
lito, melhoria da qualidade 
de impressão e redução de 
custos nos quadros.
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