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Nova nyprint® WS-S Digital soft para impressão letterpress 
Flint Group desenvolve placa macia, base metal para impressão letterpress para excelente 
qualidade para cobertura e impressão de tintas especiais 
 
Com o portfólio de nyloprint®, Flint Group Flexographic Products oferece uma vasta gama de 
produtos de acabamento para todos os tipos de aplicações para impressão letterpress. 
nyloprint® WS-S Digital representa o mais novo desenvolvimento com o que há de mais 
moderno na fabricação de placas letterpress  base metal com foco na aplicação de coating, 
bem como  no uso de tintas fluorescentes e impressão de segurança. 
Esta nova placa lavável a água oferece  uma melhoria na cobertura em sólidos devido a 
brilhante cobertura de tinta e da camada de relevo macia. Outro benefício é a alta  
durabilidade para altas tiragens. A placa é aplicável para letterpress rotativas, bem como para 
impressoras com aplicação de tintas especiais. 
As placas digitais nyloprint® podem ser processadas com qualidade de até 10160dpi. 
Particulares vantagens são observadas na reprodução dos detalhes mais finos sem a perda 
de qualidade que acontece com filmes negativos como, poeira, riscos, falhas, etc. Melhor 
repetibilidade na reprodução de trabalhos com melhoria na estabilidade dimensional auxiliam 
no alcance da melhor qualidade de impressão. Com o resultado da eliminação de filmes e 
produtos químicos para processo de filmes, o manuseio torna-se mais fácil e o processo de 
placas torna-se mais eficiente. O manuseio de placas digitais permite uma forma rápida e 
segura de troca e envio de arquivos digitais a qualquer momento para qualquer lugar, assim 
como uma forma otimizada de arquivamento de dados.  Outro importante ponto é o processo 
ambientalmente correto, uma vez que não é mais necessário o uso de produtos químicos 
para processamento de filmes.  Além da espessura padrão 0,73mm na versão digital, outras 
espessuras ou placas convencionais podem são também produzidas sob encomenda.  
 
Testes de placas podem ser solicitados por nossa equipe de técnica e comercial. 
 
Para maiores informações por favor, visite nosso site www.flintgrp.com ou nos contacte- nos  
pelo email info.flexo@flintgrp.com. 
 
 
 
Flint Group é dedicada a servir a industria global de impressão de embalagem. A compania desenvolve, produz e 
Fornece um extenso portfólio de consumíveis para impressão, incluindo: uma vasta gama de tintas base água, UV, 
solventes e offset; fotopolímeros para impressão flexográfica, gravura, letterpress e camisas porta clichê e offset; 
produtos químicos para impressão; blanquetas de impressão; equipamentos para processamento de placas, pigmentos, 
aditivos para uso em tintas e aplicações de coloração. Com um forte foco no cliente, serviços e suporte incomparáveis e 
produtos superiores, Flint Group se esforça para fornecer excepcional valor, consistente qualidade e continuas inovações 
para seus clientes no mundo todo. Com sede em Luxemburgo, Flint Group emprega cerca de 6900 empregados. As 
receitas de 2011 foram de € 2,2 bilhões (US$ 3 bilhões). Emu ma base mundial, a compania é a numero 1 ou numero 2 
em cada segmento de mercado que atua. Para maiores informações, por favor, visite nosso site WWW.flintgrp.com. 


