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Portfólio de

Produtos para Impressão Digital
Seu negócio com muito mais versatilidade e destaque.

Atenda às demandas das marcas
O mercado está em constante transformação.
Os processos de impressão tradicionais, para
embalagens idênticas em grandes quantidades, já não
são mais suficientes para ajudar as marcas a oferecer
produtos customizados a um público cada vez mais
selecionado. Neste novo cenário, onde a embalagem é
a protagonista, aquela que seduz e, principalmente, que
diferencia um produto de todos os outros, a impressão
digital surge como uma resposta rápida para atender às
exigências deste mercado em ascensão.

Com nossas soluções digitais você pode explorar:
>  Customização em massa
>  Customização de produtos para distribuição regional
> 	 Versões de produtos em diferentes idiomas, para fins

de exportação
>  Variações de rótulos em uma mesma linha de produtos
>  Produtos sazonais

Para garantir que sua empresa oferecerá rótulos com
a mais alta qualidade de impressão, é preciso ter
certeza de uma parceria forte, que te proporcione
uma eficiência operacional diferenciada. É aí que entra
a Avery Dennison. Uma parceira que não apenas
entrega materiais que possibilitam impressão digital de
excelente qualidade e versatilidade, mas proporciona
aos convertedores a possibilidade de oferecer aos
fabricantes a máxima diferenciação, gerando o apelo em
gôndola que seus clientes exigem.

>  Campanhas promocionais
>  Marcas próprias
>  Amostras de produtos

label.averydennison.com.br

Produtos para
impressoras digitais 		
HP Indigo.
A HP e a Avery Dennison somaram forças para criar
o portfólio mais completo de materiais autoadesivos para
impressoras HP Indigo. Primer? Fique tranquilo, todos
os nossos produtos para impressão digital contam com
o tratamento ITC (Indigo Top Coated), que elimina toda
a complexidade desse processo, dando mais rentabilidade
e custo-benefício para você.

Elimine complexidade, tempo e custos com os materiais com tratamento ITC da Avery Dennison:
Processo de impressão: sem os materiais ITC da Avery Dennison

Compra
de material
convencional

Compra de
primer para
tratamento
digital

Aplicação
de primer
no material
convencional

Custos
operacionais e
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referentes à
aplicação do
primer

Retrabalhos
e perdas no
processo

Impressão Digital

Rótulos Acabados

Processo de impressão: com os materiais ITC da Avery Dennison

Compra de Material ITC

Benefícios dos produtos já tratados
da Avery Dennison:
>  Máxima qualidade de impressão de rótulos
>  Tratamento digital antiamarelamento
>  Otimização dos processos e da mão de obra
>  Aumento de produtividade da HP Indigo
>  Redução de perdas por problemas de qualidade
>  Redução de retrabalhos gerados pela má aplicação do primer
>  Menor gerenciamento de estoque
>  Suporte técnico e garantia de 1 ano do produto

Impressão Digital

Rótulos Acabados

Relação de Produtos com
tratamento Indigo Top
Coated da Avery Dennison:

Filmes - Folhas
Frontal

Descrição do Frontal

Adesivo

Descrição do Adesivo

Liner

Fasson® PP Transp ITC

Filme de BOPP transparente.

S0270

Adesivo acrílico para propósitos gerais.

130 g

Fasson® PP Branco ITC

Filme de BOPP branco.

S0270

Adesivo acrílico para propósitos gerais.

130 g

Filmes - ROLOS
Frontal

Descrição do Frontal

Adesivo

Descrição do Adesivo

Liner

Fasson® PP Transp ITC

Filme de BOPP transparente.

S0270

Adesivo acrílico para propósitos gerais.

60 g

Fasson® PP Branco ITC

Filme de BOPP branco.

S0270

Adesivo acrílico para propósitos gerais.

SCK60

Fasson® 2 Mil Metallized BOPP ITC

Filme de BOPP metalizado.

S692N

Adesivo acrílico para propósitos gerais.

40#BG

materiais para rótulos de bebidas - rolos
Frontal

Descrição do Frontal

Adesivo

Descrição do Adesivo

Liner

Fasson Estate Label #4 ITC

Papel vergê branco com uma sutil trama vertical
e marcas-d'água horizontais.

S100R

Adesivo permanente que pode ser removido com água
a uma temperatura mínima de 38°C.

44#PK

Fasson® Estate #8 ITC

Papel branco fosco, não revestido, com um relevo discreto.

S100R

Adesivo permanente que pode ser removido com água
a uma temperatura mínima de 38°C.

44#PK

Fasson® Estate Label #9 ITC

Papel vergê de cor marfim com uma sutil trama vertical
e marcas-d'água horizontais.

S100R

Adesivo permanente que pode ser removido com água
a uma temperatura mínima de 38°C.

44#PK

Fasson® Cuveé Luna ITC

Papel fosco com excelente nível de brancura e textura
do tipo “aerada”.

S100R

Adesivo permanente que pode ser removido com água
a uma temperatura mínima de 38°C.

1.2M PET

Fasson® 70# Bright Wh Felt ITC

Papel branco texturizado sem revestimento.

S100RB

Adesivo permanente que pode ser removido com água
a uma temperatura mínima de 38°C.

44#PK

Fasson® Frozen Orion Diamond ITC

Papel com aspecto texturizado prata perolizado.

AT20N

Adesivo acrílico com excelente adesividade e performance em
uma ampla faixa de temperaturas.

1.2M PET

Descrição do Frontal

Adesivo

Descrição do Adesivo

Liner
40#SCK
40#SCK

®

especialidades - rolos
Frontal
Fasson Maxflex Silver ITC

Papel metalizado prata brilho.

AT20

Adesivo acrílico com excelente adesividade e performance em
uma ampla faixa de temperaturas.

Fasson Dull Silver Foil ITC

Papel com cobertura superficial de alumínio na cor prata fosco.

C2500

Adesivo hotmelt de alto tack e adesão.

®

®

duráveis - rolos
Frontal

Descrição do Frontal

Adesivo

Descrição do Adesivo

Liner

Fasson® 2 Mil Clear PET ITC

Filme de poliéster transparente.

S8025

Adesivo acrílico de alta performance com excelente
resistência química e UV.

50#SCK

Fasson® 2 MIL White PET ITC

Filme de poliéster branco.

S8025

Adesivo acrílico de alta performance com excelente
resistência química e UV.

50#SCK

Fasson® 2 MIL Matte Chrome
PET ITC

Filme de poliéster cromo fosco.

S8025

Adesivo acrílico de alta performance com excelente
resistência química e UV.

50#SCK

Fasson® 4 Mil White FlexVinyl ITC

Filme de PVC branco.

S4600

Adesivo acrílico com ótima adesividade em ampla
variedade de substratos.

50#SCK

Consulte o nosso portfólio completo de produtos com tratamento ITC no site label.averydennison.com.br, seção: Produtos/Digitais.

Produtos para
impressoras digitais 		
Inkjet.
Desenvolvido para uso em impressoras como Primera,
Epson, Swiftcolor, entre outras, o portfólio de produtos para
impressão digital Inkjet da Avery Dennison oferece materiais
com alta performance, ideais para rótulos com informações
variáveis e pequenas tiragens.

Vantagens do portfólio:
>  Excelente qualidade de impressão de fotos 		
e textos em rótulos
>  Boa ancoragem de tinta e secagem rápida
>  Resistente a condições de refrigeração 			
e a congelamentos

PAPéis - rolos
Frontal

Descrição do Frontal

Adesivo

Descrição do Adesivo

Liner
41#LF

Demand Jet™ 300SG

Papel semibrilho branco.

S2501

Adesivo acrílico com excelente adesão em superfícies
corrugadas e em plásticos.

Premium Matte Inkjet

Papel branco fosco.

S2501

Adesivo acrílico com excelente adesão em superfícies
corrugadas e em plásticos.

41#LF

Demand Jet™ 500HG

Papel branco de alto brilho.

S2501

Adesivo acrílico com excelente adesão em superfícies
corrugadas e em plásticos.

40#SCK

Gloss Inkjet

Papel branco de alto brilho.

AT20

Adesivo acrílico com excelente adesividade e performance em
uma ampla faixa de temperaturas.

40#SCK

Frontal

Descrição do Frontal

Adesivo

Descrição do Adesivo

Liner

3 Mil Matte White Inkjet Synthetic
Paper

Filme de BOPP branco fosco com visual e toque de papel.

S8001

Adesivo acrílico com excelente resistência química e UV.

50#SCK

2 Mil White Inkjet Polyester

Filme de poliéster branco.

S8001

Adesivo acrílico com excelente resistência química e UV.

50#SCK

3.2 Mil White Inkjet Vinyl

Filme de PVC branco.

S730

Adesivo acrílico com ótimo tack e coesão.

50#SCK

filmes - rolos

Consulte o nosso portfólio completo de produtos para Inkjet no site label.averydennison.com.br, seção: Produtos/Digitais.

Sobre a Avery Dennison
A Avery Dennison (NYSE:AVY) é líder global em materiais e soluções para rótulos e embalagens. As aplicações e tecnologias da
empresa integram os mais importantes produtos utilizados por grandes mercados e pela indústria. Com operações em mais de
50 países e 25.000 funcionários ao redor do mundo, a Avery Dennison brinda seus clientes com insights e inovações que ajudam
a tornar cada marca mais inspiradora e o mundo mais inteligente. Sediada em Glendale, Califórnia (EUA), a empresa registrou
vendas de US$ 6,3 bilhões em 2014. Saiba mais: www.averydennison.com.
Para saber mais sobre nosso portfólio de produtos para impressão digital, entre em contato pelo e-mail ad.br@averydennison.com.
© 2015 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos reservados. Avery Dennison® é uma marca registrada da Avery Dennison Corporation. Avery e marcas Avery Dennison, nomes de
produtos, designs e códigos ou programas são marcas registradas da Avery Dennison Corporation. Ford F-150 são marcas registradas da Ford Motor Company.

Avery Dennison Argentina
Tel.: +54 11 5544-6400
Fax: +54 11 5544-6425
Atendimento ao cliente:
0810 12 AVERY (28379)
ad.ar@averydennison.com

Avery Dennison Brasil
Tel.: +55 19 3876-7600
Fax: +55 19 3876-7610
Atendimento ao cliente:
0800 701 7600
ad.br@averydennison.com

Avery Dennison Chile
Tel.: +56 2 2898-8052
Fax: +56 2 2898-8086
Atendimento ao cliente:
+56 2 2898-8050
ad.chile@averydennison.com

Avery Dennison Colômbia
Tel.: +57 4 335-6000
Fax: +57 4 331-2838
Atendimento ao cliente:
0180 0042 3830
ad.co@averydennison.com

Avery Dennison Peru
Tel.: +511 612-6488
Atendimento ao cliente:
ad.co@averydennison.com

