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Frontal:
Fasson Cuvée Sablé #8 é um papel branco com 
acabamento superficial especial. Possui tratamento 
especial que provê maior resistência a água (Wet 
Strength) e por isso é especialmente indicado para 
rótulos de vinhos e outros produtos que necessitam 
resistência à água e à umidade. Excelente 
performance de impressão em offset rotativa, 
flexografia, letterpress, serigrafia e ótima ancoragem 
de tintas e vernizes.  Ideal para embossing (alto e 
baixo relevo) e stamping. Sua gramatura permite 
excelente performance em rotulagens. Este frontal 
possui certificação FSC®, atestando nosso 
compromisso de utilização de matérias-primas 
provenientes de florestas com manejo responsável.

Gramatura: 90 g/m² (85,0 - 95,0)

Espessura: N/A

Tratamento Superficial: N/A

 Adesivo:
Fasson S0300 é um adesivo acrílico base dispersão 
aquosa , com boa resistência à água e baixas 
temperaturas. Os substratos já rotulados podem ser 
imersos em balde com gelo (suporta mais de 12 
horas à uma temperatura de 4°C).
Possui boa resistência ao envelhecimento e a luz 
ultravioleta. Este produto não é recomendado para 
aplicação em superfícies com plastificante e 
desmoldantes (por ex.: PVC).

Tipo: Acrílico

Temperatura mínima de 
Aplicação:   

mín -5°C

Temperatura de 
Serviço:     

-30 a 80°C

Protetor: 
Papel glassine supercalandrado branco, indicado 
para conversão rotativa. Não recomendado para uso 
em formulário contínuo. 

Gramatura: 78,0 g/m² (75,0 - 81,0) 

Espessura: 69,0 µ (66,0 - 72,0)

Tração: MD >9 kgf/15mm

Força de Rasgo: N/A

Conjunto:

Gramatura Total    194,0 g/m² ( 185,0 - 203,0 )

Espessura Total    215,0 µ ( 196,0 - 234,0 )

Tack     mín 1000 N/m

Adesão       mín1200 N/m

Release    8,0 - 17,0 g/pol

Gramatura de Adesivo: N/A

Aplicações e usos do produto:
Este produto pode ser usado para conversão de 
etiquetas e rótulos, com boa qualidade de 
impressão. Indicado especialmente para rótulos de 
vinhos e destilados. Seu adesivo permanente 
promove excelente adesividade 
Traz bons resultados de conversão e produtividade 
em altas velocidades.
Produto recomendado para conversão rotativa e 
rotulagem automática ou manual. Não deve ser ser 
cortado em folhas
Como todo material autoadesivo, o produto deve ser 
testado nas condições reais de aplicação para que 
sejam assegurados os requerimentos específicos.
A Avery Dennison do Brasil possui a licença FSC - 
C107100 para uso da marca registrada FSC.

Durabilidade:
Salvo outra especificação documentada, a durabilidade 
deste produto é de um ano, armazenado a 25º C e 50% de 
Umidade Relativa.

Garantia Limitada:
As recomendações gerais sobre nossos produtos se baseiam em nosso 
conhecimento e experiência, porém, considerando as mais diversas aplicações 
possíveis, as mesmas não constituem nem geram garantia de nenhum tipo 
sobre o uso dos mesmos materiais.

A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus 
produtos
conforme suas especificações, mas não garante de maneira alguma o uso final 
dos mesmos. Ao cliente, serão fornecidas amostras para que realize 
independentemente os testes e aprovações preliminares. Se demonstrado que 
algum produto encontra-se fora da especificação, A AVERY DENNISON DO 
BRASIL LTDA. fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao 
valor do produto, emitindo um crédito ou reposição do mesmo. NENHUMA 
GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SEJA DE COMERCIALIZAÇÃO OU 
APTIDÃO PARA QUALQUER USO PARTICULAR, OU DE OUTRA FORMA, 
EXCETO AO ACIMA ESTABELECIDO (O QUE SE INDICA EXPRESSAMENTE 
NO LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS) SE APLICARÁ AOS PRODUTOS 
VENDIDOS PELA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAMENTE 
NEGA OU EXCLUI QUALQUER OUTRA GARANTIA CONTRÁRIA AO ACIMA 
EXPRESSADO. NENHUMA EXCEÇÃO, ALTERAÇÃO, ADIÇÃO OU 
MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A 
MENOS QUE SEJA EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR 
UM FUNCIONÁRIO EXECUTIVO DA AVERY DENNISON DO 
BRASIL LTDA. Nenhum vendedor, representante ou agente da 
AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. está autorizado a 
proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma 
representação contrária ao acima expressado.

EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DA AVERY DENNISON DO BRASIL 
LTDA.



Em todos os casos A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. limita sua 
responsabilidade legal ante qualquer reclamação relacionada a produtos 
comprovadamente defeituosos, ao valor de reposição de tais produtos.
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