
Nova e inovadora abordagem para defi nir um novo padrão na produção de clichês fl exo

nylofl ex® NExT
Exposição UV de alta intensidade para criar pontos planos (Flat Top Dots) 
e para microcelulas de superfície

A forma inovadora para exposição de chapas flexográficas com LEDs 
UV-A, oferece grandes possibilidades para estabelecer um novo 
padrão para produção de clichês flexográficos. O alto nível de 
emissão dos LEDs UV proporciona uma significante melhoria na 
reprodução de detalhes finos. A capacidade de reproduzir superfí-
cies com microcelulas de alta resolução permite qualidade superior 
de impressão com muito melhor transferência de tinta. A melhoria 
das propriedades mecânicas, a precisa e bem definida superfície 

Passo 1 – Elevada intensidade UV para polimerização da superfície
Passo 2 – Cura por meio de tubos UV convencionais

dos pontos de topo plano garantem não apenas a elevada qualidade 
de impressão, mas também a sua durabilidade em tiragens longas.
 Em comparação aos típicos pontos digitais, as características físicas 
dos pontos de topo plano possibilitam a redução ás tolerâncias do 
ganho do ponto que usualmente são causadas por diferentes ajustes 
de impressão. O sistema nyloflex® NExT pode ser utilizado com 
praticamente todos os tipos de chapas digitais; não há limitações 
em relação ao tipo de chapa, substratos ou sistemas de entintagem.

Comumente as chapas com imagem digital são expostas a tubos 
UV-A em atmosfera ambiente. O oxigênio presente na atmosfera 
age como um inibidor durante a reação de polimerização. Isto 
leva a redução do ponto durante a transferência da imagem a 
chapa, impedindo a reprodução ideal de 1:1. 

A pergunta é: Como minimizar ou evitar a inibição de oxigênio? 
Este é atualmente o tema mais discutido na indústria fl exo. Com 
nylofl ex®  NExT, a exposição dos raios UV de alta intensidade 
acelera a propagação de polimerização e devido a esta rápida 
ação na superfície, o efeito do oxigênio é eliminado.

Como a inibição de oxigênio afeta o resultado?

Na primeira etapa, o barramento de LEDs UV-A de alta emissão 
realiza a varredura da superfície da chapa. O resultado é a rápida 
polimerização da superfície antes que ocorra a difusão do oxigênio. 

Assim, o efeito do oxigênio é suprimido. Na segunda etapa, o relevo 
é criado pela exposição com o tubos UV-A padrão. Além do nível 
significativamente mais alto da intensidade UV (até 20 vezes), a 
emissão feita pelos LEDs UV é muito mais consistente e com maior 
tempo de vida útil em comparação aos tubos UV convencionais.

Devido às características benéficas dos LEDs UV, que não reduzem a 
intensidade UV durante sua vida útil como ocorre nos tubos UV 
convencionais, o nyloflex® Next aumenta substancialmente a 
consistência de produção, especialmente para as ordens 
recorrentes.

Exposição em dois passos – Combinação entre LEDs UV-A e tubos UV-A

nyloflex® NExT, exposição UV de alta intensidade, introduzida pelo Flint Group Flexographic Products, 
permite a exata reprodução desde a imagem digital ao clichê acabado

NÃO requer 

consumíveis adicionais
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Todas as informações contidas neste documento estão baseadas no nosso con-
hecimento e experiência presentes no momento da impressão. Devido à multi-
plicidade de fatores que influenciam o processamento e a aplicação dos nossos 
produtos, não isenta o usuário de ensaios e calibração. Também não implicará 
qualquer garantia juridicamente vinculativo sobre as propriedades específicas 
dos produtos, ou adequação para uma aplicação particular. A responsabilidade 
de observar eventuais direitos de propriedade industrial, as leis e regulamentos 
é a obrigação do usuário. Sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio. Os 
nomes dos produtos assinalados ® são marcas registradas de Flint Group.

Visite nosso site e entre em contato para mais informações.

Equipamento de processamento
Flint Group já registrou um pedido de patente desta nova tecnologia, 
que combina LEDs UV e tubos UV, o Flint Group disponibiliza dois 
tipos de expositoras nyloflex® NExT.

Tecnologia nylofl ex® NExT – Produtos

Comparado aos pontos com formato arredondado das chapas 
digitais tradicionalmente trabalhadas, os pontos planos, com 
superfícies precisamente reproduzidas conferem benefícios como:

• Enorme melhoria na transferência de tinta e cobertura em 
sólidos, até 25%.

• Ampliação da gama devido à reprodução de áreas com altas 
luzes mais finas.

• Baixa tolerância ao ganho do ponto - “Flat Top Dots” são menos Baixa tolerância ao ganho do ponto - “Flat Top Dots” são menos 
sensíveis a impressão.sensíveis a impressão.

• Virtualmente 1:1 na Virtualmente 1:1 na 
transferência de imagemtransferência de imagem

Por que pontos planos e microcelulas na superfície?

Chapas de impressão
Todas as chapas digitais nyloflex ® podem ser utilizadas com a 
tecnologia nyloflex® NExT. Os primeiros impressos produzidos com 
nyloflex ® ACE Digital, nyloflex ® FAB Digital e nyloflex ® FAC Digital 
demonstraram excelentes resultados.

• nyloflex® NExT Exposure F III
Unidade expositora de médio porte
Formato 920 x 1200 mm (47.2 x 36.2")

• nyloflex® NExT Exposure F V
Unidade expositora de grande porte
Formato 1320 x 2032 mm (52 x 80")

• Chapas de impressão nyloflex®

Alta qualidade das chapas de fotopolímero para todas as 
aplicações flexográficas.
Disponível em espessuras de 0,76 mm (0.030") a 6,35 mm 
(0.250") e formatos de até 1270 x 2032 mm (50 x 80")

• nyloflex® Next pode ser facilmente incorporada ao fluxo de 
trabalho digital existente, sem etapas de processamento 
adicionais (como laminação de filme)

• Sem necessidade de consumíveis adicionais (sem gás inerte, 
nenhum filme), evitando assim todos os riscos e custos 
adicionais

• Compatível com todos os softwares de pré-impressão padrão e 
HD Flexo

• Alto nível de emissão de UV melhora a reprodução de elementos 
mais finos

• Excelente repetibilidade por causa da emissão constante de UV , 
mesmo após longos períodos.

• Adequado a todas as chapas digitais padrão, em todos os 
formatos e todas as espessuras.

• nyloflex® NExT para In-The-Round, processamento de camisas 
em fotopolímero (ITR), está programado.

Por que a tecnologia nylofl ex® NExT?

20
11

-1
0

nylofl ex® NExT


