
Design e sustentabilidade juntos

WASH-OFF®

Rótulos para 
garrafas 
retornáveis



Principais benefícios

Composição

Como funciona: 

Tecnologia Wash Off®Embalagens de produtos que podem ser 
recicladas e reutilizadas de forma segura são 
agora uma exigência tanto para consumidores 
quanto para empresas.
 
O portfólio de rótulos Fasson® Wash-off® 
da Avery Dennison ajuda as grandes marcas 
a reduzir o impacto ambiental de seus produtos, 
maximizando as oportunidades de reciclagem. 
 
Graças a uma inovadora estrutura, os produtos 
da linha Wash-off® são facilmente removidos 
e se separam do vidro através de lavagens com 
água quente e pura.

Para mais informações, consulte label.averydennison.com.br ou 
entre em contato com o representante de vendas da sua região.

– Facilita remoção do rótulo em uma lavadora 
de garrafas convencional, sem resíduos de 
adesivo na garrafa ou na lavadora.

– Sem contaminação da água de lavagem, 
o adesivo e as tintas permanecem na etiqueta.

– Menos insumo no tratamento de água, uma vez 
que não libera tinta no processo de lavagem.

– Operação muito mais limpa com diminuição 
no consumo energético - não usa cola.

– Compatível com uma ampla variedade de 
técnicas de impressão, incluindo impressão 
flexográfica, rotogravura e offset.

– Frontal: PET encolhível transparente não 
revestido. Encolhimento transversal de até 75%.

– Adesivo: Adesivo acrílico, à base de emulsão.
– Liner: Poliéster transparente com alta 

resistência à tração. Indicado para altas 
velocidades de dispensamento.

– Os rótulos Wash-Off® contam com uma película 
encolhível. Isso faz com que o rótulo apresente 
um efeito “shrink” e fique mais fácil de remover. 
Tanto o adesivo quanto as tintas permanecem 
no rótulo, o que significa que a contaminação 
é reduzida - e menos trocas de água significam 
maior produtividade. 

– Facilita a remoção de rótulos 
de garrafas retornáveis.

– Economia de energia e desempenho 
de lavagem comprovado em lavadoras 
de garrafas convencionais (+65ºC).

–  Sem resíduos de adesivo na garrafa 
ou na máquina de lavagem.

– Material de rótulo transparente que não é 
afetado em contato com ambientes úmidos.

– Adere em formas complexas e em rótulos 
de gargalo.

– Fica bem tanto em vidros claros quanto escuros.

Termos e condições - Para obter informações sobre os termos da garantia, exclusões e certas limitações, visite label.averydennison.com. Todas as declarações 
da Avery Dennison, as informações e recomendações técnicas são baseadas em testes que se acredita serem confiáveis, mas não constituem garantia. Todos 
os produtos da Avery Dennison são vendidos com o entendimento de que o comprador determinou, independentemente, a adequação desses produtos para 
seus fins. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos sujeitos aos termos e condições gerais de venda da Avery Dennison. © 2020 Avery Dennison 
Corporation. Todos os direitos reservados. Avery Dennison® é uma marca comercial registrada da Avery Dennison Corporation. Marcas, nomes de produtos, 
designs e códigos de antena ou programas de serviço da Avery Dennison são marcas comerciais da Avery Dennison Corporation. Fev/2021.
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Spec Descrição do produto

FAM937 Fasson® PET45 CLEAR/S6000/PET23

PET Rótulo 
com efeito

“shrink”

65ºC
85ºC

H2O
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