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Fasson® Cuvée Agrelo

Termos e condições - Todas as declarações, informações técnicas e recomendações da Avery Dennison são baseadas em testes considerados confiáveis, mas 
não constituem uma garantia. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos com o entendimento de que o comprador determinou independentemente a 
adequação de tais produtos para seus fins. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos de acordo com os termos e condições gerais de venda da Avery 
Dennison. © 2020 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos reservados. Avery Dennison® é uma marca registrada da Avery Dennison Corporation. Nomes 
de marcas, nomes de produtos, designs de antenas e códigos de serviço ou programas da Avery Dennison são marcas comerciais da Avery Dennison Corporation.

Para mais informações e atendimento 
sobre esse material, entre em contato com 
nossa equipe: ad.br@averydennison.com
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Apresentamos o Fasson® Cuvée Agrelo, 
uma das nossas novidades em etiquetas 
autoadesivas para o mercado de vinhos, 
cervejas e bebidas destiladas. Seu frontal 
de cor extrabranca apresenta uma textura 
intensa que se assemelha às terras arenosas 
de Agrelo, no Chile, onde as uvas atingem 
aromas intensos, alcançando um sabor 
único. Este frontal é ideal para produtos 
que buscam transmitir um visual tradicional 
e sua versatilidade permite adaptar-se 
a todo tipo de design.

Esta nova solução autoadesiva possui 
Certificação FSC® (Forest Stewardship 

Council), reforçando nosso compromisso 
em utilizar matérias-primas provenientes 
de fontes responsáveis e também 
oferecem excelente resistência à umidade 
(Wet Strength), permitindo manter 
a qualidade visual da etiqueta, 
mesmo que em condições de alta umidade.

Fasson® Cuvée Agrelo foi desenvolvido 
com nosso exclusivo adesivo S0300, 
reconhecido por sua boa performance em 
condições de umidade e ao Teste Frappé. 
Ele conta com propriedades únicas, podendo 
ser reposicionado nos primeiros minutos 
de aplicação e com excelente temperatura 
mínima de aplicação e serviço. 

Seu liner BG80b graças à sua espessura, 
possibilita a utilização de todas as técnicas 
de impressão que permitem destacar a 
etiqueta. Como o resto da linha de rótulos 
para vinhos, também pode ser encontrada 
disponível com Liner Pet.

Além disso, é fabricado na nossa planta 
de San Luis, Argentina, permitindo 
maior flexibilidade em tempos de entrega 
e quantidades mínimas de compra.
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