
Proteção para 
consumidores 
e marcas

Proteção e Segurança



Especialidades feitas para o seu negócio.
Aproximadamente 5%-7% de toda a 
economia mundial é afetada pela falsificação. 
Essa prática pode impactar o lucro da marca 
e a percepção dos consumidores sobre ela, 
reduzindo o seu valor no mercado.

Nosso portfólio de produtos para Proteção 
e Segurança fornece vários níveis de 
soluções antiviolação e antifalsificação que 
proporcionam confiabilidade a você e a seus 
clientes. De materiais destrutíveis a etiquetas 
VOID, nossas soluções combinam os mais 
eficazes recursos de segurança com um visual 
diferenciado. Não importa o tipo de solução 
que você procura: com segurança evidente, 
não evidente ou produtos personalizados
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A Avery Dennison possui o portfólio e a 
expertise necessária para proteger a sua marca.

Nossas soluções de segurança estão divididas 
em duas categorias:

Antiviolação: deixam evidências visíveis em 
caso de tentativa de violação, alteração ou 
substituição do conteúdo do produto.

Antifalsificação: incorpora características 
difíceis de serem copiadas, integradas 
às etiquetas para permitir que as autoridades 
e/ou consumidores consigam distinguir 
o produto autêntico de sua falsificação.

Proteção de marcas 
e segurança.
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Etiquetas que acompanham 
os desafios do dia a dia.

Categoria
Exemplo 

de aplicação
Descrição Spec... Produto

A
nti

vi
o

la
çã

o

V
O

ID

Ao ser removida a etiqueta, 
a película não reposicionável 
revela a palavra 
“VOID” no substrato.

F16277V Fasson® 38 Branco Fosco TC VOID Total 
Transfer

F16477V Fasson® 38 Prata TC VOID Total Transfer

C
he

ck
er

b
o

ar
d

Ao ser removida, a etiqueta
revela formas quadriculadas 
em formato xadrez 
no substrato.

F78198 Fasson® 2 MIL Silver Checkerboard
PET TC/S8015/50#SCK

F78199 Fasson® 2 MIL Matte Silver Checkerboard 
PET TC/S8015/50#SCK

F78197 Fasson® 2 MIL White Checkerboard
PET TC/S8015W/50#SCK

Ta
m

p
er

fa
s

Ao remover a etiqueta, 
ela se quebra como 
“casca de ovo”.

F79449 Fasson® Tamperfas Satin Vinyl/
S730/50#SCK

Fo
am

ta
c

Ao remover a etiqueta,
ela se delamina
como “pele de cebola”.

FAA717 Fasson® Foamtac / S2000 / BG40

S
el

o
s 

 
C

ar
to

ri
ai

s Frontal com baixa resistência 
ao rasgo, quebrando-se 
e deixando resíduos no 
substrato quando ocorre 
a tentativa de violação.

F11912V Fasson® RP Fosco 63/C2075/85g -
Certificado FSC®

F11947V Fasson® RP Fosco 63/S0518B/85g -
Certificado FSC®

La
cr

es
 p

ar
a 

ca
ix

as
 d

e
p

ap
el

 c
ar

tã
o

Material utilizado como lacres 
de caixas de medicamentos, 
cosméticos, eletrônicos e afins.

FAF251 Fasson® Fasvynil Clear/S695/74g

H
o

lo
gr

áfi
co

Etiqueta holográfica
de segurança que exibe
a palavra flexsecure.

FAI307 Fasson® Flexsecure Holographic/S700/
BG45WH

A
nti

fa
ls

ifi
ca

çã
o

S
ec

ur
it

y 
 L

ab
el Papel de segurança tipo offset 

com fibras coloridas visíveis 
e fibras coloridas fluorescentes 
reagentes à luz UV. Também 
possui reatividade química 
à algumas substâncias.

F12158V Fasson® Security Label/S480/85g -
Certificado FSC®

R
ó

tu
lo

/E
ti

q
ue

ta
 

Lu
m

in
es

ce
nt

e

Revela a autenticidade
da etiqueta em contato 
com equipamento de luz UV.

FAX203 Fasson® PP30 Clear/S4000N LUM/PET30



Soluções Personalizadas
Os especialistas da Avery Dennison podem 
ajudá-lo a encontrar os produtos e as soluções 
ideais para a sua aplicação. 

Conte com a nossa expertise em autoadesivos 
para o desenvolvimento de um produto que 
atenda à sua necessidade específica.

Termos e condições - Todas as declarações, informações técnicas e recomendações da Avery Dennison são baseadas em testes 
considerados confiáveis, mas não constituem uma garantia. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos com o entendimento de 
que o comprador determinou independentemente a adequação de tais produtos para seus fins. Todos os produtos da Avery Dennison são 
vendidos de acordo com os termos e condições gerais de venda da Avery Dennison. © 2020 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos 
reservados. Avery Dennison® é uma marca registrada da Avery Dennison Corporation. Nomes de marcas, nomes de produtos, designs 
de antenas e códigos de serviço ou programas da Avery Dennison são marcas comerciais da Avery Dennison Corporation. Junho/2021.

Facebook | Instagram: averydennisonbrasil
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label.averydennison.com


