
Mais que um vinil polimérico de alta performance
A mais alta tecnologia em películas autoadesivas 

O vinil polimérico de alta performance da Avery Dennison foi desenvolvido para 

proporcionar maior agilidade, qualidade e durabilidade aos seus trabalhos.

O vinil MPI 2105 é extremamente flexível e conformável, possui adesivo blockout  

de alto desempenho e removível a longo prazo sem deixar resíduo (LTR Technology), 

além a suirem de pos tecnologia Avery EZ RS™, ou seja, é reposicionável bem como  

removível, tornando sua aplicação rápida, limpa e perfeita. 

Inspire-se em
www.averydennisonideas.com 

AVEAA RY ® MPI2105 EZ RS

Vinil calandrado polimérico branco opaco de alta performance

AAvveerryy®®

folheto de vendas



MPI2105 EZ RS

Tecnologia EZ™: micro canais de escoamento de ar que facilitam a aplicação  

Tecnologia RS™: adesivo reposionável com tecnologia que permite a movimentação 

da película sobre a superfície alcançando o correto posicionamento do trabalho, 

reduzindo, assim, o tempo de aplicação   

Frontal branco brilhante 

Perfis ICC disponíveis em http://avery-us.color-base.com/add_system.php

Adesivo permanente blockout, com garantia de até 5 anos 

Alta estabilidade dimensional facilitando a conversão

Ideal para aplicações em frotas, veículos, exibições, PDV e anúncios.

Espessura do material: 3,1mil / 80 micron 

Superfícies para aplicação: garantia para superfícies planas 

e/ou com curvas leves  

Inspire-se em
www.averydennisonideas.com 

Com o MPI2105 EZ RS você poderá contar com as tecnologias: EZ (fácil de aplicar) e RS (Reposicionável).  
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Você está protegido pela nossa garantia ICS, assegurando sua completa satisfação com os produtos Avery Dennison.

Para mas informações, entre em contato com nossa equipe técnica / comercial.

Avery Dennison Argentina
Tel.: (54-11) 5544-6400

Fax: (54-11) 5544-6425

Atendimento ao Cliente: 

0810 12 AVERY (28379) 

e-mail: ad.ar@averydennison.com

Avery Dennison do Brasil
Tel.: + 55 19 3876-7600

Fax: +55 19 3876-7610

Atendimento ao Cliente: 

0800 701 7600 

e-mail: ad.br@averydennison.com

Avery Dennison Chile
Tel.: (56-2) 2898-8052 

Fax: (56-2) 2898-8086 

Atendimento ao Cliente: 

(56-2) 2898-8050 

e-mail: ad.chile@averydennison.com

Avery Dennison Colômbia
Tel.: (57-4) 335-6000

Fax: (57-4) 331-2838

Atendimento ao Cliente: 

0180 0091 8377 

e-mail: ad.co@averydennison.com


