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INSTRUÇÕES VINIL DE CORTE

A seguinte informação tem o objetivo de auxiliar a criação dos ficheiros de impressão da forma correta. Se, uma 
vez lidas as instruções, continuar a ter dúvidas, pode consultar nosso FAQ em www.clickprinting.pt ou solicitar a 
Revisão do ficheiro na página de definições do pedido.

FORMATO DO FICHEIRO
O ficheiro deve ser enviado em formato PDF, com escala 1:1, sem senha de proteção. O conteúdo gráfico do 
documento deve estar totalmente vetorial, nosso sistema recusará todo e qualquer ficheiro que contenha imagens 
em bitmap. Lembre-se de manter separadas as camadas do documento ao selecionar a opção Conservar 
capacidades de edição do Illustrator na caixa de diálogo Guardar Adobe PDF.

MODELO
Durante a seleção das medidas do documento, é possível escolher entre quatro modelos predeterminados, ou 
também introduzir um tamanho personalizado. Independente da sua escolha, nosso sistema irá criar um modelo no 
formato PDF de acordo com as dimensões escolhidas. Recomendamos que transfira o modelo, insira nele a sua arte 
posicionada entre as marcações de referência dos cantos do quadrado com o tamanho e dimensões do seu trabalho, 
aplique a cor desejada nas zonas que deseja estampar, e guarde em formato PDF, a levar em consideração as 
instruções do artigo anterior. Lembre-se que o tamanho mínimo do documento é de 25x25cm.

Guardar PDF e 
manter a 
separação das 
camadas

Transfira o modelo Insira sua arte e crie 
quatro quadrados de 

referência 

Guarde o ficheiro 
em formato PDF

Aplique a cor selecionada 
no definidor 
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SELECIONE O NÍVEL DE COMPLEXICIDADE DO SEU TRABALHO
A depender do nível de complexidade dos traços que formam a imagem, a produção dos vinis de corte pode ser 
simples ou bem complicada. Para ilustrar essa realidade, estabelecemos dois níveis que, por sua vez, 
correspondem com duas tarifas distintas de acordo com a quantidade de recursos necessários para a produção 
do seu trabalho: 
Nível Simples – Trabalhos que contenham formas geométricas básicas, curvas leves, linhas simples, sem 
complicações nem dificuldades e/ou sem serifas (remates), cuja altura mínima seja de 4cm/113pt. Largura 
mínima de corte: 5mm.

Nível Complexo – Trabalhos que contenham formas complexas, curvas excessivamente sinuosas, linhas 
complexas e/ou caracteres com serifa (remates), cuja altura esteja compreendida entre 2cm/56pt e 4cm/113pt. 
Largura mínima de corte: 3mm.

Uma vez realizado o pedido e antes da produção do seu vinil de corte, nossos técnicos revisarão o seu ficheiro e, 
caso seja identificada alguma divergência ente o nível selecionado e o nível de complexidade detectado pelo 
programa, entraremos em contato com você para realizar as eventuais modificações, sejam na sua imagem, ou 
sejam na definição do seu pedido.

Nível Simples Nível Complexo

Altura mínima das letras: 113pt / 4cm Altura mínima das letras: 56pt / 2cm

Distância mínimas entre as letras / traçados: 5mm Distância mínimas entre as letras / traçados: 3mm

Remate e espessura mínima do traço: Pau seco / 5mm Remate e espessura mínima do traço: Serifa / 3mm

≥113pt / 4cm
≥ 56pt / 2cm

ø ≥ 5mm Tipografia 

sem serifa Serifa

ø ≥ 3mm

≥ 5mm ≥ 3mm
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Níveis de complexidade (exemplo ilustrativo):

A COR NAS FORMAS E AS MARCAS DE REFERÊNCIA
É importante que as formas sejam preenchidas com a cor selecionada no configurador para que nossa equipa 
tenha referência do resultado final. No catálogo de cores do configurador de produtos, você pode obter a 
referência RGB. Consulte esses valores e aplique-os nas suas formas.

Por não se tratar de ficheiros para impressão, não será necessário aplicar a referência CMYK de cores. Os valores RGB 
que se encontram na definição de produtos são alusivos e, embora sejam muito aproximados das cores do vinil, 
podem variar em algo em relação ao que se espera ou se vê no ecrã.

Lembre-se de preencher os modelos e criar quatro quadrados nos cantos de tamanho e dimensões de acordo com o 
seu trabalho, isso é muito útil quando se trata de composições de duas ou mais cores.

Ao posicionar o cursor sobre a 
cor selecionada, poderá ver sua 
referência RGB, não esqueça de 
consultá-la e aplica-la na sua 
arte.

Seleção de cores

155, 151 
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RGB 0, 
155, 151
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G
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Ficheiro correto A cor não 
coincide com o 
que foi 
selecionado

Faltam as 
marcas de 
referência

As formas estão 
contornadas e 
não preenchidas
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NÚMERO DE CORES
ClickPrinting oferece a possibilidade de criar composições de até quatro cores diferentes. As cores são tratadas de 
forma independente, de modo que cada cor deverá ser enviada em um ficheiro independente, e você receberá a 
quantidade de lâminas respectiva às quantidades de cores selecionadas.

Os ficheiros só poderão conter uma camada e uma cor. Não se realizará nenhuma produção cujos ficheiros 
contenham mais de uma camada e/ou mais de uma cor.

Cada ficheiro deverá ter as mesmas medidas, embora as áreas que ocupem as formas, em relação ao tamanho 
final, sejam diferentes. Não serão realizadas produções de vinis de corte referentes a um mesmo pedido com 
ficheiros de tamanhos diferentes.

Divida sua imagem em tantos 
ficheiros quanto cores que contenham 
a sua composição e guarde eles em 
PDFs separados.

Carrega seus ficheiros 
na área de clientes ou 
envia eles por email.

Imagem original

Ficheiro com 
duas camadas 
e duas cores

2
2

Ficheiro com 
uma camada e 
duas cores

1
2

Ficheiro com 
duas camadas 

e uma cor

2
1

Os documentos possuem as mesmas dimensões Os documentos possuem dimensões diferentes

50cm

20cm

40cm

20cm

15cm

50cm
50cm

20cm
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TEXTOS E TIPOGRAFIAS
Para garantir a reprodução correta das famílias tipográficas utilizadas na sua imagem, é imprescindível 
converter todos os textos em vetores. Assim, os contornos dos textos convertidos passam a ser vetores 
compostos fixados dentro do documento, com o que se evita a possibilidade de que a fonte possa sofrer 
qualquer tipo de modificação.

TRAÇO
Dependendo do nível de complexidade, a espessura mínima de corte é de 3 e 5mm. Isso não se consegue ao 
aumentar a espessura do traço no seu programa de edição, uma vez que o plotter de corte interpreta cada traço 
como uma linha de corte, sem ter em conta a espessura. Imaginemos que deseja introduzir uma marcação abaixo 
de um texto qualquer. A maneira de prosseguir seria a seguinte: 

Tenha em conta que o plotter de corte interpreta cada traço como uma linha que tem que percorrer sem 
considerar o cruzamento com outras linhas. Por este motivo, é importante que seu traço fique fechado, esteja 
fundido com o resto dos traçados e não contenha interações, isso poderia colocar a perder seu vinil de corte.

A marcação é um retângulo de 5mm de 
altura. O plotter de corte percorre o seu 
perímetro e se obtém a figura desejada.

A marcação é um traço de 5mm de 
espessura. O plotter de corte realiza 
uma única passada sem obter 
nenhuma figura.

O traço está fundido e o plotter de corte 
recortará a silhueta da sua nuvem 
vermelha sem problemas.

Traço de corte Resultado vinil Traço de corte Resultado vinil

Os traços se sobrepõem e o plotter de 
corte fará quebras na sua nuvem vermelha 
(ninguém quer que isso aconteça).
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Caso a sua imagem contenha duas ou mais bordas (o que, sem dúvida, acontece em 99% dos casos), lembre-se que 
essas bordas deverão estar agrupadas em uma mesma camada. Você saberá que suas bordas estão agrupadas 
quando, ao selecionar qualquer parte da composição, permaneça selecionada a composição inteira:

ADESIVAR POR IMAGEM INVERTIDA
Se deseja colocar seu vinil de corte na parte interior de um vidro ou metacrilato para que este se possa ler desde o 
exterior, seleciona a opção “interior, apenas vidro”.  Nos envia seu arquivo no sentido normal de leitura, nossa 
equipa técnica se encarregará de inverter a imagem.

Imagem original

As bordas estão 
agrupadas e, ao 
selecionar uma parte da 
composição, 
permanece selecionada 
a composição inteira.

As bordas não estão 
agrupadas e os distintos 
elementos da composição 
se selecionam 
separadamente.

Colar por:
(selecionar nas definiçõs) Produto final:

Em todos os casos, deve nos 
enviar sua arte no sentido 

normal de leitura

Vinil colado desde o interior

Vinil colado desde o exterior
Lâmina no sentido normal de leitura 

para vinil colado desde o  exterior

Lâmina no sentido inverso de 
leitura para vinil colado desde o 

interior
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SEQUÊNCIA DA APLICAÇÃO 
Antes de iniciar a aplicação, limpe a sujeira e poluentes que possam haver sobre a superfície com um pano limpo que 
não deixe resíduos. Nossa recomendação para limpar superfícies metálicas é o álcool de queimar. As melhores 
aplicações se obtêm com uma temperatura ambiente entre 16 °C e 27 °C. As temperaturas extremas além do 
indicado podem prejudicar a capacidade adesiva do material.

papel de transferência

papel siliconado

Limpa a superfície e fixa com uma 
fita-cola deixando o papel da 
transferência virado para você. 

Aplique o papel de transferência à 
superfície pouco a pouco com a 
ajuda de uma espátula.

Retire o papel de 
transferência lentamente e 
com cuidado.

Separa o papel de transferência do 
papel siliconado com cuidado para 
que o vinil de corte não se desencaixe. 

Desloque a fita-cola à região já 
aplicada e retire pouco a pouco o 
pepel siliconado restante.

Com a ajuda da espátula, tire as 
marcas de referência. 

Com a ajuda de uma tesoura ou um 
cortador, corte uma faixa do papel 
siliconado.

Fixe o vinil de corte com movimentos 
suaves de dentro para fora.

Seu vinil de corte está pronto para 
ser comtemplado!




