Encarte Técnico

Por Gabriela Mendes Cirelli

Aplicação: vinil auto-adesivo
O vinil auto-adesivo é um material maleável e de fácil aplicação. Neste passo-a-passo você vai aprender como é
executado todo o processo de confecção de um banner simples (60x60cm), e ao final encontrará dicas super simples para
facilitar ainda mais o processo.

1
2- Em seguida, coloque no
plotter de recorte o vinil autoadesivo a ser recortado.

2
1- No computador, escolha o tamanho
do banner. Desmonte a figura cor por
cor (pois será recortada uma cor de vinil
de cada vez). Pode conter textos e/ou ilustrações (neste caso será uma logomarca).
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3- Em cada vinil já recortado, retire todos os
excessos (vinil que não será usado no banner).
Esse processo é chamado de depilação.

4
4- Recorte a lona (polietileno tratado) no tamanho desejado, deixando sempre um espaço de 10cm para cima e para baixo (após aplicar o vinil, esse
espaço servirá para fazer uma bolsa que conterá um cilindro de madeira).
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5- Após depilar cada cor,
recorte os excessos de papel.
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6- Monte o desenho em cima da lona, de forma centralizada
e contorne com uma caneta o local a ser aplicado.
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8- Retire o papel que protege o vinil e esborrife
água na parte colante.
7- Pegue a primeira parte a ser aplicada e cole
sobre ela uma máscara de transferência.

9- Cole na lona, passe
uma espátula e retire a
máscara de transferência.
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10- Faça o mesmo com todas as cores, parte
por parte (se desejar pode aplicar um fundo no
desenho, como foi feito neste caso).
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Dicas úteis durante a aplicação
* Para aplicar o vinil, deve-se ter paciência e prestar bastante atenção nos detalhes para buscar a perfeição no resultado.
* No mercado atual, percebemos que homens são mais ágeis e mais rápidos. Por
outro lado, as mulheres demonstram maior capacidade de perceber e consertar
detalhes minuciosos.
* Antes de recortar o vinil, verifique se o
tamanho do vinil está certo e se ele está
correndo perfeitamente no plotter.
* No processo de depilação, use um estilete
para levantar uma ponta do vinil, assim fica
mais fácil retirar as partes menores.
* Ao juntar cada peça e centralizar na lona,
use fitas adesivas para juntá-las. Isso evita
erros e ajuda a ter uma melhor visualização
do resultado.
* A água esborrifada no vinil é uma boa
dica para não deixar o vinil com bolhas de
ar. Ao passar a espátula, o ar escorrega pela
água e sai com facilidade.
* Caso ainda reste alguma bolha de ar, mesmo depois de passada a espátula, fure-a
delicadamente com a ponta do estilete e
empurre o ar pelo furinho, mas tome cui-

dado para não rasgar o material, pois pode
ocasionar perdas.
*Para o transporte do banner, enrole-o, e
sempre faça isso com a aplicação para o
lado de fora. Essa atitude ajuda na fixação
e evita que formem estrias no vinil.
* Não jogue pedaços pequenos de vinil
no lixo. Se ainda medirem 15x15cm, podem ser recortados no plotter, e se não
tiverem essa medida, podem ser usados
para pequenos reparos.
* Tome mais cuidado nos dias de tempo frio,
pois o vinil pode ressecar e até quebrar.
* As máscaras de transferência são feitas
de filme PVC de pouca aderência. Podem
ser encontradas transparentes ou azuis.
* Se precisar retirar a cola do vinil no
banner, passe primeiro um pano com
águarraz e depois um pano com álcool.
Nunca use thinner (um tipo de removedor), pois corrói o material.
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11- Seu banner está pronto.
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