GUIA DE PRODUTOS PARA
COMUNICAÇÃO VISUAL
AVERY DENNISON
IMPRESSÃO DIGITAL
LINHA CALANDRADA
ECONÔMICA

LINHA CALANDRADA
INTERMEDIÁRIA

LINHA CALANDRADA
DE ALTA PERFORMANCE

SLP 3900TM
Vinil calandrado branco brilho.
Adesivo base solvente transparente.
• Durabilidade até 6 meses*.
• Espessura: 80 microns (0,080 mm).
• Dimensões: 1,06 m, 1,27 m, 1,37 m
e 1,52 m x 50 m.
• Liner: Papel Kraft Estável 120g/m².
• Aplicações: superfícies planas.

Série MPI 3010
Vinil calandrado branco brilho.
Adesivo base água permanente.
• Durabilidade até 18 meses*.
• Garantia: 1 ano*.
• Espessura: 80 microns (0,080 mm).
• Dimensões: 1,00 m, 1,23 m
e 1,50 m x 50 m.
• Liner: Papel Kraft Estável 145 g/m².
• Aplicações: superfícies planas e lisas.
Boa performance e impressão de qualidade em
impressões Eco Solvente, Solvente, UV e látex

Série MPI 3303
Vinis calandrados branco brilho.
Adesivo permanente base solvente.
Impressão Solvente, Látex e UV.
• Durabilidade até 4 anos*.
• Espessura: 76 microns (0,076 mm).
• Dimensões: 1,37 m e 1,52 m x 50 m
/ 2,00 m x 100 m.
• Liner: Papel Kraft Estável 135 g/m².
• Aplicações: superfícies planas
e curvas leves / simples.
Performance e impressão de alta qualidade
e fidelização de cores.

Série MPI 3800
Vinis calandrados branco brilho, branco fosco e
transparente brilho.
Adesivos base solvente permanente, removível e
removível blockout.
• Durabilidade até 1 ano*.
• Espessura: 95 microns (0,095 mm).
• Dimensões: 1,06 m, 1,27 m, 1,37 m
e 1,52 m x 50 m.
• Liner: Papel Kraft Estável 140 g/m².
• Aplicações: superfícies planas e lisas.
Aplicações promocionais de curta duração.

LINHA CALANDRADA
PARA ENVELOPAMENTO
MPI 2800

Vinil calandrado branco brilho. Adesivo
base água permanente.
• Durabilidade até 5 anos*.
• Espessura: 80 microns (0,080 mm).
• Dimensões: 1,37 m x 50 m.
• Liner: Papel Kraft Estável 126 g/m².
• Aplicações: superfícies planas,
curvas leves / simples.
• Usos: indicado para envelopamento
parcial de veículos, aplicações
arquitetônicas e pontos de vendas.

LINHA CALANDRADA
DE ALTA PERFORMANCE
PARA ENVELOPAMENTO

LINHA CAST PARA
ENVELOPAMENTO

MPI 2105 Easy Apply RS
Vinil calandrado branco brilho. Adesivo com
remoção a longo prazo e com canais de
saída de ar (Easy Apply) e reposicionável
durante a aplicação a seco, permitindo a
retirada sem resíduos na superfície.
• Durabilidade até 6 anos*.
• Espessura: 80 microns (0,080 mm).
• Dimensões: 1,37 m x 45,72 m.
• Liner: Papel StaFlat EA RS 146g/m².
• Aplicações: superfícies planas
e onduladas, curvas leves / simples.
• Usos: indicado para envelopamento
parcial de veículos, aplicações
arquitetônicas e pontos de vendas.

Série MPI 1105 SC / Easy Apply /
Easy Apply RS
Vinil cast branco de alto brilho.
Adesivo com remoção a longo prazo com
conformabilidade 3D. Disponível com Tecnologia
Easy Apply (RS). Fácil aplicação.
• Durabilidade até 7 anos*.
• Espessura: 51 microns (0,051 mm).
• Dimensões: 1,22 m, 1,37 m e
1,52 m x 45,72 m.
• Liner: Papel StaFlat EA RS.
• Aplicações: superfícies com curvas
complexas e profundas, corrugados
e rebites.
• Usos: indicado para envelopamento
total de veículos e aplicações
arquitetônicas (sem Easy Apply RS).

MPI 1800
Vinil calandrado branco brilho.
Adesivo base solvente.
Tipo de impressão: eco-solvente, látex e UV.
• Durabilidade até 7 anos*.
• Espessura: 55 microns (0,055 mm).
• Dimensões: 1,37 m x 50 m.
• Liner: Papel Kraft Estável 140 g/m².
• Aplicações: superfícies planas, curvas
leves /simples e complexas.
• Usos: indicado para envelopamento total de
veículos, aplicações arquitetônicas.

*Durabilidade do material sem impressão. Para mais informações, verificar o boletim técnico.
Brasil - Vinhedo
0800 701 7600
ad.br@averydennison.com
label.averydennison.com.br

RECORTE ELETRÔNICO (COLORIDOS):
LINHA CALANDRADA
PROMOCIONAL

LINHA CALANDRADA
DE ALTA PERFORMANCE

Série 500 EF
Vinis calandrados promocionais. Adesivo
permanente com acabamento brilho e
semipermanente com acabamento fosco

Série 700 PF
Vinis calandrados de alta performance que
oferecem grande variedade de acabamentos
superficiais, adesivos
e liners para atender às diversas necessidades
de aplicação.

• Durabilidade até 5 anos*.
• Espessura: 70 microns (0,070 mm).
• Dimensões: 1,23 m x 50 m.
• Liner: Papel Kraft Estável.
• Aplicações: superfícies planas /
exteriores para promocionais.
de média e curta duração.
• Disponível em diversas opções
de cores em brilho e foscas.
Performance de qualidade para
campanhas promocionais.

ESPECIALIDADES
Série Supreme Wrapping Film (SW 900)
Vinis cast com dupla camada (filme colorido com
laminação transparente). Disponíveis com a
tecnologia Easy Apply RS - canais de saída de ar
- e adesivo reposicionável (aplicação a seco),
permitindo a retirada sem resíduos de cola na
superfície e fácil aplicação.
• Durabilidade até 12 anos*.
• Espessura: 52 microns (0,052 mm),
podendo variar de acordo com o filme.
• Dimensões: 1,52 m x 45,72 m
/ 1,52 m x 22,86 m.
• Liner: Papel StaFlat com Easy Apply RS.
• Aplicações: excelente
conformabilidade para curvas
complexas, corrugados e rebites.
• Disponível em diversas opções de
cores, incluindo aço escovado,
fibras de carbono, cores acetinadas,
foscas, brilhantes e metalizadas.
Excelente para substituição de pinturas
e personalização de veículos.

• Durabilidade até 8 anos*.
• Espessura: 64 microns (0,064 mm).
• Dimensões: 1,23 m x 50 m.
• Liner: Papel Kraft Estável.
• Aplicações: superfícies planas
e curvas leves / simples para
promocionais, frota e sinalização.
• Disponível em diversas opções
de cores.

ESPECIALIDADES
Série SF 100 - Conform Chrome
Vinis semiconformáveis especiais com
acabamento cromado para um efeito
espelhado e alto brilho.
Disponíveis com a tecnologia Easy Apply
RS - canais de saída de ar - adesivo
reposicionável (aplicação a seco), permitindo a retirada sem resíduos de cola na
superfície e fácil aplicação.
• Durabilidade até 2,5 anos*.
• Espessura: 142 microns (0,142 mm).
• Dimensões: 1,22 m x 9,1 m /
1,22 m x 22,8 m.
• Liner: Papel StaFlat com Easy Apply RS.
• Aplicações: detalhes cromados
em veículos.
• Disponível em diversas opções
de cores.

LINHA CAST
Série 900: Opacos (SC)
e translúcidos (UC)
Vinis cast de alta performance,
opacos e translúcidos.
• Durabilidade:
- Opacos (SC) até 12 anos*.
- Translúcidos (UC) até 9 anos
• Espessura:
- Opacos (SC): 50 microns
(0,050 mm).
- Translúcidos (UC): 58 microns
(0,058 mm).
• Dimensões: 1,22 m x 45,72 m.
• Liner:
- Opacos (SC): Papel Kraft Estável
- Translúcidos (UC): Poliéster
Transparente.
• Aplicações:
- Opacos (SC): superfícies planas,
corrugadas, curvas leves / simples,
curvas complexas / compostas.
• Translúcidos (UC): superfícies planas.
• Disponível em diversas opções de cores.

ESPECIALIDADES
Série SF 100 – Especialidades
Vinis especiais para aplicações
diferenciadas.
• Glow in the Dark (Fotoluminescente).
• Silver: Brushed Chrome
(Aço Escovado) e Chrome
Mirror (Espelhado).
• Gold: Brushed Gold (Ouro Escovado).
• Window: Etchmark (Jateado).
• Fluorescentes: Yellow Fluorescent,
Orange Fluorescent, Red
Fluorescent, Magenta Fluorescent
e Green Fluorescent.
• Filme de Poliéster.
• Dimensões: 1,22 m x 45,72 m.
• Usos: aplicações arquitetônicas
e pontos de vendas.

*A durabilidade de alguns produtos pode variar dependendo de sua cor. Para mais informações, verificar o boletim técnico.
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