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Como descobriu o XPS na Arte Nova? Quando começou usá-lo?

  Descobri através de um amigo (Cleber Monte que nos deu uma mega atenção ) que fiz no facebook
nas comunidades de comunicação visual, ficamos amigos e ele me ensinou a maioria dos
processos, e ao longo do tempo estamos nos aperfeiçoando em acabamento, material, pintura, resinas,
adesivos e expandindo o leque de utilização do material.
  Começamos a usar em maio de 2014.

 Quais os desafios e dificuldades iniciais quando começou a trabalhar com o XPS?

  A maior dificuldade do XPS é acertar os acabamentos, e pegar o ritmo, o trabalho requer vários
processos, e é artesanal, corte, acabamento, pintura.
  Usamos massa corrida para fazer a junção de letras, cola de isopor para colar as peças grandes
para unir uma a outra, corrigimos imperfeições do XPS com a massa corrida, (o xps é mto macio,
no transporte quase sempre danifica alguma coisa) apos cortar, lixamos para tirar as penugens
do corte em seguida vem processos de pintura, fundo branco, demão de cor, lixa, outra demão...

Necessidades do cliente e qual material escolher?

  Uso sempre nas espessuras de 25mm e 50mm, porém letras pequenas ficam com leitura 
comprometida, indico verificar espessuras menores para esse tamanho de letra.

  O material é comprado em fardos, média de R$ 28,00 a R$ 56,00 o metro quadrado, depende da
espessura.
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  Montar arquivo para corte (o arquivo é preparado de acordo com cada corte,
CNC, corte manual com fio quente, cnc a fio quente...) mas no geral é
como preparar um arquivo para plotter de recorte comum.
  Reduza a quantidade de nós, dará mais precisão e velocidade no corte.

   Arquivos muito detalhados como o desenho abaixo, deve ser feito somente
o contorno externo e interno usar adesivo impresso e posteriormente
envernizado

  Lembre-se de focar só na parte principal dos logos, menos é mais quando
falamos de XPS. O trabalho ficará mais limpo e lhe poupará horas de trabalho.

arquivo
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Muito provável que fique pedacinhos de material após o corte.
Lixar as laterais do material após o corte, para uma melhor uniformidade.
Usamos lixa dágua.

lixar
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 Corrigir as imperfeições do corte com massa acrílica ( usada também em 
paredes externas de casas )
  Se necessário juntar mais de uma peça de XPS, use cola de isopor e corrija
as diferenças com massa acrílica novamente.
 Após o tempo necessário de secagem da massa corrida, lixar e igualar as
faces do material.

massear
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A:  Aplicar fundo de tinta acrilica (branco neve) (coral ou suvinil) 

B:  Após secar lixar as lateriais das letras, se necessário lixar a face da letra,
corrigindo todos detalhes - Nesse estágio ainda poderá passar massa acrilica
em algum ponto que esteja imperfeito, não visto anteriormente.

C:  Após a segunda demão de fundo branco, fazer uma verificação completa
dos cortes e ver se não há mais nenhum defeito a ser corrigido.

D:  Fazer a pintura nas cores desejadas, use tinta acrilica (coral ou suvinil ou
qualquer tinta premium) - Mande manipular na cor certa (evito usar corante
xadrex ou similar para não correr risco de desbotar, prefiro usar a tinta
manipulada em casa de tinta que garante uma cor mais próxima e com
qualidade)

 Após a secagem, dar a segunda demão,  feito isso verificar se é necessário 
a terceira demão;

pintar
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 Inicialmente você precisará de um guia para poder posicionar as letras
na posição correta, use papel desenhado com caneta que poderá ser feito
em um plotter de recorte, alguns preferem fazer a guia de adesivo, mas 
lembre de fazê-lo menor para que não apareça posteriormente.
 Se colocar led atrás da letra pode usar parafuso ou pino de metal, 
geralmente dupla face 3M VHB ou silicone é suficiente para aplicar
as letras pois são muito leves.
 Usando esse tipo de tinta e trabalho, areditamos em uma boa durabilidade
da cor de até 3 anos e em alguns casos mais.

instalar
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