
da Avery Dennison 
 Sistema de laminação TurnLock™

 

Um sistema de auto-laminação de etiqueta com 
apenas uma bobina para proporcionar a proteção 
da impressão. 

 
DECLARAÇÃO DE USO NA PRÁTICA: Testes prévios devem ser realizados de acordo com o processo do cliente e do usuário final para assegurar a performance do produto.

GARANTIA E AVISO LEGAL: Todas as vendas e todos os contratos de vendas são expressamente condicionados, mediante consentimento do comprador, aos termos e condições da Avery Dennison, encontrados em seu site 

www.label.averydennison.com. A Avery Dennison declara aqui sua oposição a qualquer termo diferente ou adicional aos temos da Avery Dennison, contidos em qualquer espécie de comunicação do comprador, exceto se acordado 

por escrito e assinado por executivo autorizado da Avery Dennison.

Avery Dennison Corporation. Todos os direitos reservados. Avery Dennison® é uma marca comercial registrada da Avery Dennison Corporation.

A Avery™ e todas as outras marcas, nomes de produtos e códigos da Avery Dennison são marcas comerciais da Avery Dennison Corporation.

 

 

VANTAGENS PARA OS CONVERTEDORES E OS PROPRIETÁRIOS DAS MARCAS 
(FABRICANTES – USUÁRIOS FINAIS)  

• Proteção contra o atrito nas tintas 

• Elementos de segurança, incluindo 

modelos padrão de invalidação (VOID) 

e superfícies à prova de pichações

• Múltiplas opções de cores

• Eliminação de pontos de falha comuns como 

levantamento do filme de sobrelaminação

Especificações do Sistema de Laminação TurnLock™ da Avery Dennison

Número da especificação Construção

Especificação 78947

Especificação 78948

OBSERVAÇÃO: Outras larguras e revestimentos personalizados de bobina estão disponíveis sob encomenda. 

Entre em contato com o seu representante de vendas da Avery Dennison para obter mais informações.

www.label.averydennison.com

Ásia Pacífico
32/F., Skyline Tower
39 Wang Kwong Road
Kowloon Bay, 
Kowloon, Hong Kong
+852 2802-9618

Europa
Lammenschansweg 140
2321 JX Leiden
Holanda
+31 71/579-4100

América Latina
Rodovia Vinhedo-
Viracopos, KM 77
CEP 13280-000
Vinhedo - SP, Brasil
+55 19 3876-7600

América do Norte
8080 Norton Parkway
Mentor, OH 44060
800.944.8511

O sistema TurnLock produz etiquetas que oferecem aos convertedores a oportunidade de explorar novas 

aplicações, expandir seus negócios para novos mercados e ampliar sua vantagem competitiva.

Com o TurnLock, os convertedores podem fornecer aos proprietários das marcas etiquetas com impressões 

protegidas que apresentam:

2 Mil PET TRANSPARENTE TCRC / S8015LW / 50# MF 
Frontal de 6”, 1.500 m.
Padrão de revestimento: 1/8” de borda sem adesivo - 5,75 adesivo - 1/8” de borda sem adesivo

2 Mil PET TRANSPARENTE TCRC / S8015LW / 50# MF 
Frontal de 10”, 1.500 m.
Padrão de revestimento: 1/8” de borda sem adesivo - 9,75 adesivo - 1/8” de borda sem adesivo



Sistema de laminação TurnLock™ da Avery Dennison

A PRIMEIRA SOLUÇÃO COM UMA BOBINA PARA BLINDAGEM DA IMPRESSÃO 
DAS ETIQUETAS — FORNECENDO REDUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS, 
MAIOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL E MAIOR SUSTENTABILIDADE.

BENEFÍCIOS DO TURNLOCK

• Redução de despesas com 
   materiais

- 50% de redução na compra 

de bobinas

- Menor inventário

•  Maior eficiência operacional 
- Menor tempo de set-ups

- Menor número de emendas

- Maior velocidade da linha

• Maior sustentabilidade
- Eliminação de bobinas não 

   combinadas corretamente, 

   resultando em menores perdas 

   e resíduos

- Remoção do desperdício de liner

- Redução de até 30% de material 

utilizado

UMA IDEIA SIMPLES, PORÉM GENIAL, QUE APRESENTA MUITAS VANTAGENS 

Construção do produto

Antes Depois

Revestimento “top coating” 

transparente

Frontal PET transparente 

Revestimento “release 

coating” transparente

 

Adesivo

Liner

Revestimento “release coating” 

transparente

Frontal PET transparente  

Impressão

Revestimento de preenchimento 

(opcional, sem visualização)

Adesivo

Liner

Desbobinamento DelaminaçãoImpressão reversa RelaminaçãoBarra de inversão (Turn Bar) Rebobinamento

CMYK

O sistema de laminação TurnLock™ da Avery Dennison permite a produção de etiquetas 

autoadesivas auto-laminadas para o mercado de bens duráveis, eliminando a necessidade de 

sobrelaminação. Com o TurnLock, as tarefas que antes exigiam duas bobinas, agora podem ser 

realizadas com apenas uma, sem abrir mão da alta performance de proteção que se espera das 

etiquetas autoadesivas.

Utilizando processos padrão de impressão e conversão e uma barra de inversão (turn bar), o 

TurnLock proporciona uma redução de até 30% nas despesas com materiais e um aumento 

adicional de até 25% na eficiência operacional. Se for comparada às etiquetas que utilizam uma 

base / sobrelaminação, ou um filme com aplicação de adesivo transferível, veremos que o 

TurnLock é uma solução mais eficiente e com menor custo.

O sistema de laminação TurnLock surgiu da simples ideia de utilizar apenas uma bobina para 

proteger a impressão. Esta ideia, associada à genialidade da Avery Dennison, estimulou o 

surgimento de um processo que mudará a forma como as impressões gravadas nas etiquetas 

serão protegidas. Iniciando com uma construção de etiqueta padrão, as imagens são impressas 

no verso da camada superficial do material. Em seguida, o material passa através de estações 

de impressão comuns. A impressão é invertida na barra de inversão, revestida e blindada por 

múltiplas camadas de materiais – resultando em impressões protegidas e atraentes em etique-

tas duradouras e de alta qualidade.
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