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Ferramentas para Aplicação Avery Dennison®

As melhores ferramentas para ajudá-lo em todo tipo de envelopamento.



Uma espátula perfeita para 
cada aplicação
A espátula é um instrumento necessário em todos os envelopamentos de 

produtos autoadesivos. Oferecemos uma ampla variedade de espátulas 

para diferentes substratos, produtos e aplicações.



Flextreme

Flextreme Refill Blue

Squeegee Pro

Flextreme Refill Red

Squeegee Pro Flexible 

FleXtreme é uma microespátula especificamente projetada para aplicações 
de filmes adesivos de vinil. A espátula FleXtreme de cor azul (mais 
resistente) foi desenvolvida para a aplicação de filmes adesivos em curvas 
e bordas estreitas, garantindo uma aplicação uniforme. A FleXtreme 
vermelha (mais macia) é uma excelente ferramenta para aplicação de 
filmes adesivos em partes côncavas e estreitas de um automóvel. Este 
conjunto contém duas espátulas FleXtreme: 1 vermelha e 1 azul.

FleXtreme é uma microespátula especificamente projetada para 

aplicações gráficas de vinil. A espátula FleXtreme azul (mais resistente) 

foi desenvolvida para a aplicação de filmes adesivos em curvas e bordas 

estreitas, garantindo uma aplicação perfeita. Este conjunto contém 3 

espátulas FleXtreme Blue.

Squeegee Pro é uma espátula de média flexibilidade em que um dos lados 

é revestido com feltro. É uma ferramenta altamente eficaz para superfícies 

planas ou ligeiramente curvas. Uma ótima opção para aplicações de filmes 

adesivos em veículos e também superfícies lisas, como painéis e paredes.

FleXtreme é uma microespátula especificamente projetada para 

aplicações gráficas de vinil. A espátula FleXtreme vermelha (mais macia) é 

a ferramenta ideal para auxiliar a aplicação de filmes adesivos em partes 

côncavas e estreitas de um automóvel. Este conjunto contém 3 espátulas 

FleXtreme Red.

Squeegee Pro Flexible é uma versão mais macia e flexível de Squeegee 

Pro em que um dos lados é revestido com feltro; uma excelente escolha 

para aplicações curvas, como aros das rodas e capô/para-choques.

Tamanho: 100 x 75 mm Tamanho: 100 x 75 mm



Squeegee Pro Rigid Squeegee Pro Xl

Squeegee Yellow (rígida) Squeegee Orange (flexível)

A espátula Squeegee Pro Rigid é a mais rígida do portfólio da Avery 

Dennison, especialmente projetada para aplicação uniforme de produtos 

espessos e rígidos de elevada qualidade. O lado sem feltro desliza 

facilmente sobre a superfície do filme adesivo.

A espátula Squeegee Pro XI é uma versão em maior tamanho da 

Squeegee Pro. Maior e mais rígida, é ótima para aplicações mais rápidas 

e que demandam maior qualidade em superfícies grandes e planas, 

como laterais de caminhões, prédios e ônibus.

A espátula Squeegee Yellow (rígida) de cor amarela não apresenta 

revestimento em feltro. Devido à sua forma e flexibilidade, trata-se de uma 

espátula essencial na aplicação do nosso portfólio de películas arquitetônicas 

e filmes adesivos para proteção de pintura automotiva. A espátula Squeegee 

Yellow é mais rígida que a Squeegee Orange, mas ainda flexível.

A espátula Squeegee Orange (flexível) não apresenta revestimento 

em feltro. Devido à sua forma e flexibilidade, trata-se de uma espátula 

essencial na aplicação do nosso portfólio de películas arquitetônicas e 

filmes adesivos para proteção de pintura automotiva.  A Squeegee Orange 

é uma espátula mais flexível que a Squeegee Yellow.

Tamanho: 100 x 75 mm Tamanho: 130 x 80 mm

Tamanho: 125 x 50 mm Tamanho: 125 x 50 mm



SWC Sample Kit Edge Sealer

Avery Dennison Application Gel 

O kit de amostra Supreme Wrap Care contém pequenos frascos dos 

produtos SWC Sealant, Cleaner e Power Cleaner, bem como uma toalha 

de microfibra e um folheto com informações sobre a série Supreme Wrap 

Care. O kit pode ser usado para fins de amostragem e/ou teste.

Avery Dennison Edge Sealer é um produto durável e incolor, recomendado 

para selar as bordas de um adesivo aplicado em ambientes severos 

como o marinho (acima da linha de água) ou em áreas com elevado risco 

de contaminação química. Os adesivos selados nas bordas resistem à 

penetração de água e produtos químicos.

Avery Dennison Application Gel é um gel transparente desenvolvido 

para auxiliar na aplicação de filmes adesivos para proteção de pintura 

automotiva, incluindo a linha SPF-XI. O gel facilita a aplicação mantendo 

a superfície bem hidratada, o que proporciona uma perfeita aderência e 

um correto posicionamento do filme durante a instalação. Os resíduos de 

Avery Dennison Application Gel podem ser facilmente removidos após a 

aplicação, mesmo que estejam completamente secos. Avery Dennison 

Application Gel está disponível em embalagens de 1L e em refis de 5L. O 

gel também pode ser usado com Avery Dennison Spray de 1,2L.



Estiletes, cortadores e 
lâminas de reposição
Suas habilidades combinadas com nossas ferramentas de corte 

de alta qualidade ajudam você a cortar com rapidez e precisão 

durante a aplicação.



CA6460001

CA9090001 BM3290002

CA8140001

CA6420001

Estilete para Aplicação

Cortador de Vinil/Liner (Snitty)

Spare Blades Box

Estilete Premium

Stainless Steel Spare Blade Box

O estilete para aplicação foi especialmente projetado para aplicações de 

filmes adesivos. O estilete tem uma lâmina com ângulo de 30° para um 

corte preciso.

Snitty é um minicortador, usado para cortar material autoadesivo. Como 

sua lâmina não fica exposta, cortar material de um rolo torna-se uma 

tarefa fácil e segura. Snitty vem com uma lâmina extra.

Spare Blades Box combina as funções de estojo de armazenamento e 

recipiente descartável. Embalagem com 15 lâminas de reposição (ângulo 

de 30°). As pontas da lâmina removíveis são muito afiadas e podem ser 

armazenadas com total segurança na Spare Blade Box.

O estilete de qualidade Premium tem corpo metálico resistente e durável 

com uma lâmina em ângulo de 30° para um corte preciso. Ele oferece 

durabilidade robusta e melhor controle devido à sua estrutura rígida. 

Stainless Steel Spare Blades Box combina as funções de estojo de 
armazenamento e recipiente descartável. Embalagem com 15 lâminas de 
reposição em aço inoxidável (ângulo de 45°, especialmente para corte 
de vidro). As pontas da lâmina removíveis são extremamente afiadas 
e podem ser armazenadas com total segurança na Spare Blade Box. 
Recomenda-se o uso das lâminas de aço inoxidável em aplicações em 
ambientes úmidos devido à sua resistência à ferrugem.



Acessórios adicionais
De pulverizador e luvas ao kit completo para aplicação, a Avery Dennison 

oferece o que os profissionais precisam para realizar seu trabalho.



Pulverizador de 1,2L

Cinto para Ferramentas de Aplicação

Ímãs (Magnets)

Luvas para Aplicação

Kit para Aplicação

O pulverizador é uma embalagem 

de alta qualidade usada durante a 

aplicação úmida com a finalidade 

de distribuir de maneira uniforme 

a mistura de água e sabão sobre 

todo o material e a superfície de 

aplicação. O pulverizador pode 

ser usado em todos os ângulos 

sem interromper o fornecimento 

do líquido, mesmo que esteja de 

cabeça para baixo. A capacidade 

do pulverizador é de 1,2L.

O Cinto para Ferramentas de Aplicação é um cinto especialmente 

projetado que permite manter todas as suas ferramentas com você em 

todos os momentos. Há também uma placa metálica na parte frontal para 

segurar os ímãs. Tamanho único.

Os ímãs são auxiliares muito importantes pois ajudam a segurar e 

posicionar os filmes adesivos em uma superfície. A força de atração 

magnética é suficiente para substituir a fita adesiva.

As luvas para aplicação são fabricadas em algodão, macias e sem 

costura, o que ajuda a alisar os filmes adesivos sobre a superfície de 

aplicação, incluindo curvas e reentrâncias. As luvas têm tamanho único e 

são embaladas individualmente.

O Kit para Aplicação contém várias ferramentas úteis e é uma ótima opção 

para profissionais iniciantes, fins promocionais, brindes para fidelização 

de clientes e incentivo de vendas. O kit inclui: Cinto para Ferramentas de 

Aplicação, Ímãs, Cortador de Vinil/Liner (Snitty), Estilete para Aplicação, 

Espátula Squeegee Pro e Luva para Aplicação.


