
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 antifalsifi cação 

que proporcionam confi abilidade a você e a seus clientes. 

De materiais destrutíveis a etiquetas VOID, nossas soluções 

combinam os mais efi cazes recursos de segurança com um 

visual diferenciado. Não importa o tipo de solução que você 

procura: com segurança evidente, não evidente ou produtos 

personalizados. A Avery Dennison possui o portfólio e a expertise 

necessária para proteger a sua marca.

Proteção de marcas 
e segurança.
Especialidades feitas para seu negócio.

Proteção para 
consumidores 
e marcas

Série Especialidades

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.

Antifalsi� cação: incorpora características difíceis de serem 
copiadas, integradas às etiquetas para permitir que as 
autoridades e/ou consumidores consigam distinguir o produto 
autêntico de sua falsifi cação.
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Fonte: Counterfeiting Intelligence Bureau of the International Chamber of Commerce®



Etiquetas que acompanham os desa� os do dia a dia.

Exemplo de aplicação Categoria Descrição Spec. Produtos

Antiviolação:
VOID

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

F78195 Fasson® PET VOID Prata Brilho TC/S8015/50#SCK

F78196 Fasson® PET VOID Cromo Fosco TC/S8015/50#SCK

FAB173 Fasson® VOID PET50 WHITE BRIGHT/S700/BG45WH

FAI307 Fasson® Flexsecure Holographic/S700/BG45WH

Antiviolação:
Checkerboard

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

Antiviolação:
Tamperfas

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

F0990 Fasson® Tamperfas Satin Vinyl/S730/50#SCK

Antiviolação:
Foamtac

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

FAA717 Fasson® Foamtac / S2000 / BG40

Antiviolação:
Selos Cartoriais

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 - 
Certifi cado FSC®

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

Antiviolação:
Lacres para caixas 
de papel cartão

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

FAF251 Fasson® Fasvynil Clear/S695/74g

Antifalsifi cação:
Security Label

Papel de segurança tipo offset 
com fi bras coloridas visíveis e 
fi bras coloridas fl uorescentes 
reagentes à luz UV. Também 
possui reatividade química a 
algumas substâncias.

F11947V
Fasson® RP Fosco/S0518B/85g - 
Certifi cado FSC®  

F12158V
Fasson® Security Label/S480/85g - 
Certifi cado FSC® 

Antifalsifi cação: 
Rótulo/Etiqueta 
Luminescente

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

FAI926 Fasson® PP NG Top Clear/S700 LUM/BG55WH
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Série Especialidades

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 específi ca.

Argentina - Buenos Aires
0810 12 AVERY (28379)
ad.ar@averydennison.com
label.averydennison.com.ar

Brasil - Vinhedo
0800 701 7600
ad.br@averydennison.com
label.averydennison.com.br

Chile - Santiago
+56 2 2898-8050
ad.chile@averydennison.com
label.averydennison.cl

Colômbia - Envigado
0180 0042 3830
ad.co@averydennison.com
label.averydennison.com.co

México - Cidade do México  
+521 55 5093 0100
ad.mex@averydennison.com
averydennison.com

Peru - Lima
+511 612-6488
ad.co@averydennison.com
label.averydennison.com.co 
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