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Soluções
para frascos
semiflexíveis
Fasson® Global MDO  
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balanceadas e dispensamento preciso. Para 
atender essa necessidade, o Fasson® Global MDO, 
reconhecido no mercado e desenvolvido pela 
Avery Dennison, é excelente para oferecer uma alta 
performance em diversos processos. 

garrafas com leve curvatura e pouco maleáveis, 
como em rótulos de shampoos e condicionadores, 
evitando o levantamento de bordas em diâmetros 
reduzidos.

Por que o Fasson® 
Global MDO é ideal para 
embalagens semiflexíveis?

Os filmes orientados em direção à máquina (MDO - 

estabilidade dimensional. São especialmente 
indicados para decoração de frascos semiflexíveis e 
se adequam às superfícies com conformabilidade.

Combinado com o adesivo S0290, essa solução tem 
a aprovação FDA para estar em contato indireto com 
alimentos. De acordo com esta regulamentação, o 
adesivo deve estar separado do alimento por uma 
barreira funcional.

Essa solução também está disponível com liner 
rPET (que contém 30% de conteúdo reciclado pós-
consumo).

Descrição

• Casa e cuidados pessoais (HPC), 
beleza, alimentos e bebidas

• Rótulos próximos à curvatura da 
embalagem

• Alta resistência à tração em ambas  
as direções

• Alta velocidade de conversão e 
resistência a rupturas do liner

• Atende aos requisitos de contato 
indireto com alimentos

Aplicações

Vantagens

Entre em contato com nossos 
especialistas e saiba mais.

# SPEC Descrição do produto

F09170B Fasson® Global MDO White NTC (50µ)/
S0290/60g

F09170T Fasson® Global MDO White NTC (50µ)/S0290/
rPET23

F03770B Fasson® Global MDO Clear NTC (50µ)/
S0290/60g

F03770T Fasson® Global MDO Clear NTC (50µ)/S0290/
rPET23

Acesse a ferramenta de busca para saber 
mais sobre as informações técnicas.

Termos e Condições: Todas as declarações, informações técnicas e recomendações da Avery Dennison são baseadas em testes considerados 

determinou independentemente a adequação de tais produtos para seus fins. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos de acordo com os 
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