
A película Avery Dennison Supreme Protection Film XI (SPF-XI) 
garante proteção do veículo, estética moderna, além de auxiliar 
no valor de revenda. Com alta qualidade em poliuretano 
termoplástico (TPU), material de alta perfomance na proteção 
contra lascas de pedra, detritos viários, manchas de insetos 
e desbotamento, tudo isso sem a degradação da cor original, 
graças ao seu revestimento de autorregeneração. 
Uma película ultratransparente e de fácil aplicação 
que garante um acabamento excelente.  

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
>  Autorregeneração do produto em temperatura ambiente, 

sem necessidade de uso de soprador
> Até 10 anos de eficácia contra raios UV
> Grande resistência ao calor
> Fácil aplicação e remoção
> Acabamento com alto brilho 
> Alta transparência e durabilidade
> Superfície lisa e plana

Proteção com alta resistência, ótima aparência e fácil instalação.
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AVISO LEGAL – Todas as declarações, informações técnicas e recomendações da Avery Dennison baseiam-se em testes que se acreditam serem confiáveis, mas não constituem garantia ou segurança. Todos os produtos Avery 
Dennison são vendidos com o entendimento de que o comprador determinou de modo independente a adequação dos referidos produtos para seus fins. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos sujeitos aos termos e 
condições gerais de venda da Avery Dennison, consulte http://terms.europe.averydennison.com.

©2019 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos reservados. A Avery Dennison e todas as demais marcas Avery Dennison, esta publicação, seu conteúdo, nomes e códigos de produtos são de propriedade da Avery Dennison 
Corporation. Todas as demais marcas e nomes de produtos constituem marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Esta publicação não deve ser utilizada, copiada ou reproduzida no todo ou em parte por quaisquer 
propósitos que não fins de marketing pela Avery Dennison.

APLICAÇÕES
> Proteção do exterior de veículos em peças altamente expostas 
(para-choques, retrovisores laterais, capô e aros das rodas)
> Proteção do interior dos veículos (porta-bagagens, assentos 
em ônibus e trens) 
> Proteção de superfícies em áreas de tráfego intenso (mesas 
de recepções, áreas de impacto de portas, painéis de paredes e 
mais) 

Nome do produto Espessura Dimensões Durabilidade

Avery Dennison SPF-XI 165 micra 1,52 m x 15 m
Até 10 anos para aplicações

verticais na Zona 2

TESTE DE ABRASÃO

> O benefício da autorregeneração faz com que arranhões 
desapareçam em minutos, em locais de temperatura ambiente

BENEFÍCIOS ESSENCIAIS
> Proteção garantida para superfícies com tinta 
> Preserva e valoriza a aparência do produto   

> Alta resistência a arranhões
> Fácil manipulação
> Garante aparência moderna aos veículos
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