
A partir de uma imagem RGB, gerada por qualquer 
sistema gráfico ou pictórico, o sistema irá separá-lo 
automaticamente nos canais CMYK ou CMYK mais 
cores Light.   Ao término da instalação será suficiente 
um clique para obter a separação adequada ao seu 
parâmetro, já reticulado e pronto para a gravação.

Lista de configuração 

É possível definir grupos e criar multiconfigurações 
para otimizar os diferentes tipos de mesh nos cilin-
dros e quadros. 

Cores Light

Para suavizar o resultado e mascarar o efeito dos 
pontos de gravação é possível adicionar as cores 
Light. O segundo tom deve ser adicionado ao canal 
que deseja suavizar.

Software de separação em canais CMYK e Reticula 

MakeRaster é o software projetado para a estampa tradicional. Em seu motor de cálculo contém um parâme-
tro padrão desenvolvido com base em tons Pantone, mas também é possível inserir suas   próprias cores.  
Durante a instalação do produto, em colaboração com nossos técnicos será possível definir e personalizar a 
reticula e as cores padrão. 

 Canal spot

Antes de prosseguir com a separação em CMYK, a 
função de cor spot permitirá separar um ou mais 
canais para serem gerenciados como canal spot. 
Um exemplo é separar o fundo da imagem, para 
em seguida, gerenciar cores do restante da cromia.  
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Rapport 

Entrando no modo rapport, você pode definir as 

dimensões finais da sua gravação e MakeRaster 

gerará o arquivo com repetição no tamanho final 

desejado.

Cruzetas

Antes de gerar o arquivo final, é possível aplicar 

automaticamente as referências de centralização 

com todas as informações técnicas necessárias para 

controlar o processo e o resultado.

Correção e fechamento do arquivo 

O software, independente da lineatura do reticulo 

escolhido, ajustará a repetição do rapport, e não 

mostrará nenhum defeito. 

MakeRaster  Light

A versão Light foi projetada para estamparia locali-

zada, ou seja, para o processo de impressão em 

quadro de serigrafia. Difere do MakeRaster apenas 

pelo tamanho da imagem, que tem um limite 

máximo de 60 cm x 60 cm, sem possibilidade de 

gerar a repetição de Rapport.


