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MUDE JÁ PARA 
IMAGEPAC

Mais Fácil

Mais Limpo

Mais Rápido

Econômico

Polímero em sachê

A melhor maneira de 
fabricar carimbos
com polímero líquido!



O  QUE  É O  IMAGEPAC?

Imagepac é o primeiro sachê pré-embalado de 

res ina  l íqu ida  de  fo topo l ímero  d isponíve l 

comercialmente no mundo. É uma maneira nova de 

se fabricar carimbos, proporcionando todos os 

benefícios do uso do polímero sem as suas 

desvantagens.  Não será mais necessário fazer 

uma placa de pol ímero a part i r  de quatro 

componentes (filme de proteção, fita de guarnição, 

substrato e resina). Você pode fazer tudo isso 

apenas tirando o sachê da caixa.  

QUALIDADE - Os sachês do Imagepac são 

selados hermeticamente a vácuo, de modo que 

você não precisará mais estourar bolhas de ar 

novamente.  Garantimos a pureza da resina de 

cada sachê, pois, são completados com resina de 

tambores, num ambiente l impo, de maneira 

automática e com qualidade controlada.  Colocar a 

resina manualmente dentro de recipientes pode 

introduzir agentes de contaminação expondo o 

produto à degradação pela luminosidade.  A 

quantidade de resina no sachê determina a 
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espessura da placa. Nossos pesos determinados 

de resina produzem placas que são precisas a 

menos de um décimo de milímetro, oferecendo-lhe 

placas com espessura constante.  

CUSTO - Imagepac proporciona uma placa de 

impressão, sem pagar pelo material que você 

depois joga fora.  Ele tem um custo efetivo e é 

ecologicamente correto, economizando dinheiro 

com tempo, desperdício de materiais, placas 

rejeitadas e o desperdício envolvido no método 

convencional!  Permite também que você tenha um 

estoque menor.

TEMPO - Imagepac economiza ao operador todo o 

tempo de montagem da placa, normalmente, mais 

de dez minutos. Acaba também com o tempo gasto 

em manusear tubos ou frascos de resina.

SIMPLICIDADE - Imagepac é tão fácil de usar que, 

mesmo pessoas não treinadas podem fazer 

carimbos. Isto torna possível cobrir a ausência de 



pessoas com conhecimento de fabricação de 

placas por pessoal não treinado.

ESTOQUE - Imagepac é um sistema completo de 

fabricação de placas. Antes dele, um fabricante de 

carimbos teria que manter estoque de quatro 

componentes separados. A falta de qualquer um 

dos itens afetaria a produção, levando ao inevitável 

estoque excessivo. Numa rápida olhada, agora 

você consegue saber quantos carimbos você ainda 

pode fazer.

LIMPEZA - Imagepac é um pacote selado de 

resina.  Não é mais necessário despejar aquela 

resina espessa e pegajosa. Colocando-se uma 

margem clara em volta do negativo, é possível 

cortar a resina curada sem tocar a resina líquida. 

Você também não terá mais que cortar filmes de 

proteção, folhas de substrato e guarnição.

Imagepac pode ser usado em qualquer máquina 

expositora de polímero com limitador de 2,3 mm 

de espessura. 
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