Avery Dennison®
Películas para
Proteção de Pintura

Proteção
para sempre.
A inovação científica permitiu desenvolver a proteção
mais resistente e durável que você pode oferecer ao
seu veículo. Elaboradas com até quatro camadas
essenciais, todas as películas para proteção de
pintura da Avery Dennison garantem uma aplicação
perfeita mesmo em condições extremas. A
olho nu, elas são quase invisíveis, mantendo a
autenticidade e o estilo do carro.
Nossas películas mais avançadas são feitas
de PU aprimorado para alta resistência
a riscos Além de autoregenerativas com
temperatura, apresentam um nível de
acabamento visual superior

A linha líder de películas
de proteção de pintura
para veículos.
Invisível

Resistente
a riscos

Resistente
a impacto

SEMPRE COM ASPECTO DE NOVO
DE FÁBRICA
Um carro em perfeitas condições
tem uma pintura impecável. Ocorre
que a lataria do carro acaba ficando
exposta aos elementos e detritos da
estrada, e a pintura acaba sofrendo.
As avançadas películas para proteção
de pintura criam uma barreira contra
detritos, pedras, manchas e elementos
hostis que podem danificar a pintura
de veículos em alta velocidade.
Elas fazem mais do que proteger
contra arranhões e impactos, elas
também são autoregenerativas.

Resistente
a manchas

CAMADA DE PROTEÇÃO
A camada de PET protege
a película antes de ser aplicada e
realça o acabamento (exceto para
Supreme Protection Film Fosco).

CAMADA DE COBERTURA
Uma linda primeira linha de
defesa. Resistente,
autoregenerativa* e com
acabamento brilhante ou fosco.

CAMADA CENTRAL
Uma base forte e flexível feita
de PU que garante aspecto
uniforme e resistência a
impactos de longo prazo.

Auto
regenerativa

PRINCIPAIS PELÍCULAS ADESIVAS
DO MUNDO
A Avery Dennison é a maior fabricante
do mundo de películas autoadesivas e
produtos para envelopamento de
automóveis. Nossa Película Supreme
Wrapping™ é reconhecida pela
qualidade e facilidade de aplicação,
com mais de 120 cores, acabamentos
e efeitos visuais.

CAMADA ADESIVA
Adere de forma firme e segura à carroceria.
Removível ao final da vida útil.

Desempenho quando você mais
precisa.
* não se aplica a todos os produtos da linha Pure Defense.

Duas séries com material de alto desempenho para proteção avançada.
Série Supreme Protection Film
As películas Supreme Protection Film são a tecnologia
líder em proteção autoregenerativa. Com acabamentos
brilhante e fosco e com uma opção em preto brilhante, as
películas protegem todo o carro ou as partes mais
expostas da carroceria. Feito de PU resistente a riscos,
cada produto Supreme Protection Film da Avery Dennison
mantém impecável a condição de fábrica de veículos, é
fácil de aplicar e garante uma estética excelente.

• Autoregeneração em temperatura superior
a 55ºC
• Até 10 anos de resistência à UV*
• Fácil aplicação e remoção
• Acabamento premium
• Clareza óptica durável
• Superfície lisa e uniforme

Série Pure
Defense

Uma gama de proteção durável para defender as
áreas de alto impacto do seu veículo. Com uma
camada resistente às exigências da estrada.

Pure Defense PU
• Até 7 anos de resistência à UV*
• Fácil aplicação e remoção
• Acabamento premium
• Clareza óptica durável
• Superfície lisa e uniforme

Usos Recomendados
• Superfícies externas: para-choques, espelhos laterais, capô,
arcos das rodas
• Superfícies internas: porta-malas, soleiras das portas
*durabilidade referente à Zona 2, vertical.
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Para mais informações, visite: graphics.averydennison.br/ppf

graphics.averydennison.br
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Termos e Condições – Para obter informações sobre os termos da garantia, exclusões e certas limitações, visite graphics.averydennison.com. Todas as declarações,
informações técnicas e recomendações da Avery Dennison são baseadas em testes considerados confiáveis, mas não constituem garantia. Todos os produtos Avery
Dennison são vendidos com o entendimento de que o comprador determinou de maneira independente a adequação desses produtos para seus fins. Todos os
produtos vendidos pela Avery Dennison estão sujeitos aos termos e condições gerais de venda da Avery Dennison. © 2020 Avery Dennison Corporation. Todos os
direitos reservados. A Avery Dennison® é uma marca registrada da Avery Dennison Corporation. Marcas, nomes de produtos, designs de antena e códigos ou programas
de serviço da Avery Dennison são marcas comerciais da Avery Dennison Corporation.

