
Maringá - PR (44) 3013-1777
Cuiabá - MT (65) 3023-9727
Itajaí - SC (47) 3348-1770
Ribeirão Preto - SP (16) 3618-7717

As lonas exclusivas Unitrama são composto por trama 
de poliéster revestidos por camadas de PVC em ambos 
os lados.
Disponíveis em diversas gramaturas, larguras e 
acabamentos. Para impressão digital, serigrafia e 
adesivagem, usada principalmente para confecção de 
banners à outdoors com alta resistência e alta 
versatilidade.

Camada traseira de PVC
branco, cinza ou preto

Unibanner
280g 200x300 - Uso promocional

300g 500x500 - Outdoor  - Até 40m²
440g 300x500 - Até 40m²

Uniflex
300g 1000x1000 - Até 70m²

360g 500x500 - Até 80m²
440g 300x500 - Até 40m² Back-light 

460g 300x500 - Até 40m² - Fosca
460g 500x500 - Até 100m² -  Brilho
510g 1000x1000 - Acima de 100m²Camada frontal de PVC branco

MESH (Trama)
fios de poliéster

INFORMATIVO TÉCNICOLONAS UNITRAMA

Gramatura m² - Refere-se ao peso total de PVC considerando 
frente e costas do m² da lona.  Ex. 280g/360g/440g/510g.

Trama -  Composta por fios de poliéster entrelaçados para 
formação do MESH (tela que estrutura e dá resistência 
mecânica da lona). A resistência do mesh é medida em Denier 
(D: Denier, unidade de medida da tecelagem, significa 
quantas gramas tem em 9000  m de fio) Ex: 200Dx300D, 
300Dx500D, 500Dx500D, 1000Dx1000D. 

A trama corresponde a quantos fios compõe a tela em um 
cm² (urdume e trama). Ex: 7x4, 9x9, 18x12 (18 fios no urdume e 12 
fios na trama). Urdume é o conjunto de fios dispostos 
longitudinalmente, através dos quais a trama tecida. Nossas 
lonas 500x500 e 1000x1000 possuem trama 9x9 e as demais 
18x12.

PVC laminados - São camadas de PVC (frontal e traseiro). A 
escolha do PVC é de suma importância para o desempenho da 
lona, bem como sua durabilidade. Assim como o vinil 
autoadesivo, a escolha do material é feito especificamente para 
cada aplicação.

Ex: promocional, intermediário e premium, pequenos, médios 
ou grandes formatos.

Obs: - As referências citadas acima servem 
apenas para nortear as aplicações. Cada 
projeto deve ser analisado individualmente. 
Referência estimada em painéis com 
fechamento traseiro, não peito aberto.
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A composição de lonas para Comunicação Visual

Verso - Preto (blockout) branco ou cinza. Impede a passagem 
de luz e serve para diversas aplicações, geralmente o fundo é 
feito da cor predominante no importador.

Largura / Comprimento - Disponíveis de fábrica ou 
personalizada.

Backlight / Frontlight - É a Forma de direcionamento de luz. 
Back (luz por trás, Ex: luminosos) essa lona é da classe 
translúcida, a qual permite passagem parcial de luz através de 
suas tramas e laminados de PVC. Front (luz por frente. Ex: Painéis 
em rodovias, fachadas com refletores com hastes, etc.), essa lona 
impede a passagem de luz através da trama e do laminado de 
PVC.

Acabamento - É o resultado da passagem pelas calandras ao 
qual define a aparência do frontal. Pode ser brilho, semibrilho, 
fosco ou texturizado.

Laminação - É junção da trama envolta em laminados de PVC 
(frontal e trazeiro), neste processo é feita a fusão dessas 
camadas. A laminação a quente é superior a frio, permindo uma 
melhor fusão e consequentemente maior durabilidade ao 
conjunto.


