
HD Flexo - Full HD Flexo
O novo padrão de qualidade para  
impressão flexográfica

O HD Flexo e o Full HD Flexo são soluções em flexografia que garantem que a qualidade da 
impressão não seja comprometida. Você pode combinar cores sólidas intensas, detalhes nítidos 
de textos e imagens e gradientes suaves. 

A produção flexográfica não deixa mais nada a desejar em relação à impressão offset e de roto-
gravura. Os resultados uniformes e recorrentes apresentados por chapas e sleeves feitos com 
o HD Flexo e com o Full HD Flexo deixarão você sorrindo à toa.

O HD Flexo definiu o novo padrão de impressão flexográfica para transições suaves e degradê 
até zero, detalhes nítidos de textos e imagens brilhantes.

O Full HD Flexo reúne transporte perfeito da tinta com a densidade certa para cores sólidas, 
cores vibrantes de marca, uniformidade excepcional na criação de chapas e o único fluxo de 
trabalho totalmente controlado por sistema digital disponível no setor.



O HD Flexo rapidamente se tornou o novo padrão em impressão flexográfica. O HD Flexo é um processo para 
tornar sleeves e placas flexo em impressão flexográfica de alta qualidade. Placas e sleeves fornecem resultados 
mais consistentes e com alta qualidade na impressão. O HD Flexo pode ser implementado com o upgrade de 
CDIs e do software existente da Esko.

O HD Flexo oferece cores aprimoradas, gradientes suaves e detalhes pontuais. O HD Flexo se equipara a quali-
dade do offset e da rotogravura e aos níveis de consistência de mercado.. Ele apresenta o padrão do setor em 
impressão flexográfica.

HD Flexo: o padrão atual de qualidade 
flexográfica 

Como ele funciona?
O HD Flexo combina imagem de alta resolução em 4.000 dpi usando ótica de alta 
resolução no CDI com tecnologia de reticulas de impressão HD Flexo. 

O resultado é uma excelente qualidade de impressão e uma produção simplificada 
de chapas flexo. As óticas de alta resolução fornecem mais níveis naturais de cinza, 
imagens nítidas de textos e linhas; e uma definição melhor de pontos de reticula.

O HD Flexo pode criar uma superfície texturizada na placa ou camisa flexo. Isto 
aprimora a fixação da tinta e aumenta sua densidade na impressão final. Além disso, 
alavanca a riqueza de detalhes e de contrastes na imagem e é especialmente útil 
para cores de marca, cores especiais  e em branco.

Benefícios de qualidade do  
HD Flexo

 • Imagens mais suaves e nítidas com uma gama de cores expandida
 • Sólidos brilhantes impactantes e uma vasta gama de cores
 • Resultados aprimorados atingíveis com equipamento de impressão 

existente
 • Qualidade padrão do setor compatível com os maiores fornecedores 

de chapas do mercado.
 • Aplicação para etiquetas e rótulos, embalagens flexíveis, impressão 

em caixa de papelão e papelão ondulado

 � O HD Flexo tem um diferencial excelente para 
processamento de imagem. Ele diminui pontos 
de 9-12% para pontos de 3-6%. Você obtém uma 
ampla gama de tonalidades, imagens nítidas, 150 
lpi e pontos de meio-tom mais precisos. Além 
disso, obtém melhores transferências de tintas. O 
HD Flexo lhe oferece mais saturação de tinta, que 
sozinho já representa um grande diferencial.

JOE LYDIC, DIRETOR DE ARTE, AMPAC (USA)



Full HD Flexo: sem surpresas

O Full HD Flexo combina todos os benefícios do HD Flexo com uma aplicação de tinta similar à rotogravura e um 
fluxo de trabalho de fabricação de chapas controlado 100% digitalmente. O Full HD Flexo reúne qualidade e con-
sistência sem imprevistos e surpresas.

Como ele funciona?
A tecnologia Full HD Flexo combina imagens de alta resolução em 
4.000 dpi (tecnologia de reticulas e imagens HD Flexo) com expo-
sição principal controlada digitalmente no CDI. A exposição princi-
pal do recurso Inline UV2 por meio de uma matriz LED fornece um 
poder de densidade UV alto o suficiente para ganhar controle total 
sobre o processo de polimerização durante a exposição principal.

A exposição principal digital do Inline UV2 agora torna a criação 
de chapas totalmente digital. Erros humanos são reduzidos e a 
consistência da chapa é elevada. 

A exposição do recurso Inline UV2 torna a criação de 
chapas flexo totalmente digital.

Controle do formato dos pontos
Graças à exposição do recurso Inline UV da chapa no CDI, as chapas Full HD Flexo têm formato de ponto contro-
lados digitalmente. Chapas e camisas Full HD Flexo combinam os recursos de aplicação do HD Flexo com a capa-
cidade e estabilidade de aplicação de tinta sólida de chapas e camisas flexo com a aplicação de pontos planos 
“flattop dots”. 

 � Graças à instalação do CDI da Esko com recurso Inline UV2, a 
Bischof + Klein pode executar impressão flexográfica “Full HD” com 
altas lineaturas e ótima cobertura de sólidos. A primeira tiragem 
de produções mais altas de impressão de até 250.000m também 
demonstrou uma qualidade de reprodução consistente com os 
resultados de impressão correspondendo exatamente ao padrão das 
provas. Já temos, portanto, muitos trabalhos de produção a serem 
produzidos com o Full HD Flexo no fluxo de produção industrial.

HELMUT WENZL, GERENTE DE OPERAÇÕES NO CENTRO DE IMPRESSÃO DE KONZELL 
DA BISCHOF + KLEIN 

DIGITAL FLEXO

HD FLEXO

FULL HD FLEXO

Cores fortes em contraste com 
tons mais claros

Transições 
suaves até o zero

Cores vibrantes

Cores sólidas, 
homogeneidade 
forte

Reprodução natural da 
imagem

     Densidade
  0% 10%  Sólida

1.25 microcélula

1.4 microcélula

1.7 microcélula

O Full HD Flexo fornece qualidade superior em altas luzes HD Flexo 
combinada com aplicação em tinta sólida, como rotogravura. 

A densidade das tintas sólidas dependem
 do tipo de 

anilox e tinta.



www.esko.com

Full HD Flexo para materiais flexíveis
Dependendo da lineatura utilizada, o Full HD Flexo oferece vários benefícios:

 › 110 – 130 lpi: Qualidade aprimorada de sólidos e brancos, consistência de impressão, 
velocidade de impressão e troca rápida de trabalhos. Prensas e cilindros anilox existentes 
podem ser usados.

 › 130 – 150 lpi: Migração de trabalhos em rotogravura para a impressão flexográfica. 
Excelentes detalhes e contrastes de imagem, degrades até zero e gradientes suaves. 
Cores especiais com qualidade gradiente superior.

 › 150 – 250 lpi: Perfeito para migrar trabalhos em rotogravura para flexografia. Qualidade 
de impressão fora de série, excelentes detalhes, cores brilhantes e transições suaves 
até zero.

Maquinas com Instalações de HDFlexo podem ter upgrade em campo para Full HD Flexo, desta forma o sistema 
recebe o Inline UV2 e todo software necessário para a implementação. Para cada tipo de aplicação um procedi-
mento padrão de operação irá garantir os melhores resultados.

Benefícios do Full HD Flexo

Full HD Flexo para 
etiquetas 

 • Redução considerável de 
manchas em substratos de 
custo mais baixo

 • Melhoria na densidade da 
tinta

 • Reduç ão de marc as de 
engrenagem

 • Maior estabilidade em altas 
luzes

Full HD Flexo para 
pós-impressão de 
papelão ondulado

 • Redução de marcas de flautas 
em impressão

 • Qualidade de imagem aprimorada
 • Estabilidade de impressão de 

altas luzes
 • Melhor cober tura de t inta, 

mesmo em placas de impressão 
rígidas

 • A um e n to  s i g n i f i c a t i v o  d e 
densidade da tinta sólida

Torne-se certificado: posicione sua empresa na dianteira

O HD Flexo e o Full HD Flexo representam o novo padrão em termos de 
qualidade flexográfica As empresas com certificação HD Flexo ou Full 
HD Flexo estão entre as melhores empresas do setor. Mostre que sua 
empresa é inovadora: torne-se certificado em HD Flexo ou Full HD Flexo.
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