
O futuro da decoração digital de grandes formatos 
7º Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento. 21 Junho de 2017    Jesús Fernández 



Objetivo: Como podemos conseguir produtos de alto valor agregado usando as tecnologias mais 
inovadoras atuais do setor de revestimentos cerâmicos? 

Grandes Formatos Decoração Digital 

Decoração Digital 
de 

Grandes Formatos 



1. Porque eu devo investir em grandes formatos? 

2. Fornecedores possíveis… 

 

 

3. Como o Grupo Esmalglass-Itaca pode me ajudar a introduzir esta nova tecnologia? 
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TECHNOLOGY 

Índice 



Por que investir? 

LARGE FORMAT 

TECHNOLOGY 

•Desde   60x60 a 

•1.600x5.400 

Novos 
Formatos 

•Flexibilidade 
formato e 
espessuras 

•Decoração pré-
prensa 

•Produtividade 

•Custos  

Fácil de 
gerenciar 

Novos mercados 
focados  em 

projetos  

Novos 
Mercados 

Não pense SOMENTE em grandes formatos 

Para tamanhos “médios” >60x60, 80x80, 90x90 
poderia ser interessante. Estude com cuidado. 
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  O que você precisa? 

 Quatro tamanhos sem mudança de molde 
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Fornecedores 

Total: 21 

Tailandia: 1 



Área de Prensa Transferência 

1600xIlimitado 14.000 m2 /dia 

Troca da cinta= 30’ 

Umidade do pó= 7% 

TOTAL: 33 
  

Italy: 17 

Spain: 4  

Brasil: 1  

EAU: 1  

Poland: 2  USA: 2  

 Germany: 1  Russia: 1  

Fornecedores 

LARGE FORMAT 
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 Egypt: 2  Indonesia: 2  



LARGE FORMAT 

TECHNOLOGY 

Fornecedores 

Tons Tamanhos 

(mm) 

16.000 1200x2400 

25.000    1200x3600  

36.000                  1600x3600  

48.000                  1600x4800 

 Espessuras de 5 a 30 mm 
 Profundidade do relevo max a 4mm 
 Mesma base que um porcelanato normal 
 13.000 m2/diários de produção. 

6 NOVAS 
FÁBRICAS 
EM BREVE 



Fábricas em funcionamento: 54 
 
Previsão confirmada de partidas em 
2017/18: 36 
 
Total ao final de 2017: 90  

LARGE FORMAT 

TECHNOLOGY 

Previsão de 
Partidas 

 2017-2018 

O número de fábricas de Grande Formato vai dobrar nos próximos meses 

48% 

16% 

5% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

11% 

LINHAS GRANDES FORMATOS 

Italia

España

Indonesia

India

USA

Egipto

Polonia

Turquía

Otros
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Desenvolvimentos no mundo digital 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2017  

(Pre.) 

Máquinas 

instaladas em 

linhas de 

esmaltação 

- 397 951 2.050 1.651 1.031 885 863 

Total de 

máquinas 
333 730 1.681 3.731 5.382 6.413 7.269 8.126 

Taxa de 

conversão 
5% 10% 23% 48% 62% 68% 73% 77% 

Total de linhas de 

esmaltação 
6.600 6.900 7.300 7.800 8.700 9.500 10.000 10.500* 

CAGR  

Evolução do mundo das máquinas de impressão digital 

Part 1:   Inkjet technology evolution 

Evolução Inkjet 
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Muitas inovações em cabeçotes, máquinas e tintas digitais dirigidas a aumentar 
a descarga e poder aplicar efeitos cerâmicos digitalmente e esmaltes digitais. 

Evolução Inkjet 

Xaar 2001, Dimatix SG1024L/HF/PQRL, Seiko 1536L,…  
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Muitos desenvolvimentos 

dirigidos a deposição digital 

de pós cerâmicos, via cola 

digital e/ou máquinas digitais 

a seco (Kerajet K9, Projecta 

Dryfix, Sacmi DDG/DDD,…) 

Máquina 

Digital 

Glue CIK-AD1109 

(Dimatix SG-1024/L) 

Grit RT40P-2113 

Máquina 

de Sopro 

 

Máquina 

Airless  

 

Máquina 

aplicação a seco  

Evolução Inkjet 



Aplicação digital 
de  

Primer/Engobe 

Decoração com 
tintas e efeitos 

digitais 

Aplicação 
digital de 
cobertura 

E-i recomenda duas técnicas de decoração digitais 

Tintas e efeitos 
Tintas Digitais 
Efeitos Digitais 

óleo 

Esmaltes digitais 
Materiais Digitais 

óleo ou água 

Esmaltes digitais 
Materiais Digitais 

óleo ou água 
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Full Digital vs Tradicional (análise qualitativa) 

•Menos quantidade de água na peça (especialmente 
para peças finas (<6 mm) 

•Sem desperdício 

•Aplicação mais homogênea com o airless em 
movimento 

•Mais possibilidades de design (texturas diferentes em 
uma mesma peça) 

•Menor custo laboral (1 pessoa para cada duas linhas) 

•Esmaltes digitais respeitam melhor os microrrelevos. 

•A configuração atual é adequada graças as novas 
cabeças de impressão e a baixa velocidade da linha 

• Alto Investimento inicial 

• Modelos Super Branco/Brilho são difíceis de 
conseguir. 

Full Digital 

•  Melhoria na planaridade 
dos produtos 

•  Economia de custos na 
aplicação de airless e custos 
de trabalho. 

• Grande percentual de 
produto de primeira 

• Produtos inovadores 

Economia de Custo 

Digital vs. 
Tradicional 

Full digital 

decoration process 



Aplicação digital a 
seco antes da 
compactção 

COMPACTAÇÃO
  

Criação  
digital do 

relieve 

Aplicação 
digital do 

primer 

Decoração com 
tintas e efeitos 

digitais 

Aplicação 
digital de 
cobertura 

Aplicação 
digital de 
granilhas 

 

QUEIMA 

Atomizados neutros 
e/ou coloridos 

Series CP e CPD 

Tintas e efeitos 
Tintas Digitais 
Efeitos Digitais 

Esmaltes digitais 
Materiais Digitais 

Granilhas 
aplicadas com 

máquina digital 
ou cola digital 















A qualidade das matérias-primas e 
esmaltes é CRÍTICA para NÃO incrementar 
os níveis de MÁ QUALIDADE. LARGE FORMAT 

TECHNOLOGY 

Produto 
focado em 
cliente 
high-end 

Produtos de 
segunda não 
são aceitos 

Custos dos 
materiais tem 
baixo impacto 
comparado com 
defeitos 

Selecionar 
melhores 
parceiros 

Peças com Defeitos 

M2 

 Segunda  
Categoria 



Conclusões 

• A tecnologia de conformação de grandes formatos está crescendo 

exponencialmente em todo o mundo. 

• Os métodos de decoração e esmaltação em digital são a melhor solução, pois 

melhoram a qualidade do produto e reduzem os defeitos associados. 

• Já existem soluções industrializadas para a esmaltação Full Digital, assim como 

grandes avanços na esmaltação integral Full Digital Plus. 

• É muito importante a seleção das melhores matérias-primas, esmaltes e 

materiais digitais já que eles podem condicionar muito os níveis de primeira 

qualidade. 

• Esmalglass-Itaca se preparou para poder ser um parceiro a 360º para esta 

tecnología, com o mayor know-how em todo o processo e com a mais 

completa gama de materiais e serviços. 

Full digital 

decoration process 



Muito obrigado pela sua atenção! 


