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Rusticidade e
sutileza em um
mesmo rótulo.
Fasson® Cuvée Carvé Branco
S0300/BG80



Fasson® Cuvée Carvé Branco 
S0300/BG80
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Apresentamos o Fasson® Cuvée Carvé Branco/
S0300/BG80, uma das novidades em rótulos 
autoadesivos para o mercado de Vinhos e Espumantes, 
sendo um material que, sem dúvidas, se destaca 
nas gôndolas. 

Esta nova solução está alinhada ao nosso principal 
objetivo de continuar inovando e ampliando nosso 
portfólio para o mercado vitivinícola. Seu frontal 
possui uma textura branca com delicadas linhas 
diagonais descendentes e porosidades rústicas 
em toda a superfície, tornando este material uma 
opção única para um destaque garantido.

É um papel de alta propriedade, ideal para o 
mercado jovem, sem deixar de ser tradicional e que 
completa sua estrutura com o exclusivo adesivo 
S0300 e liner BG80 branco. 

Também possui uma excelente resistência à umidade 
(Wet Strength), aceita todos os processos 
tradicionais de impressão e, pela sua gramatura, 
permite um excelente dispensamento.

Além disso, conta com nosso exclusivo adesivo 
S0300, reconhecido por sua resistência às altas 
exigências do mercado vitivinícola da América 
do Sul, em especial à umidade e ao Teste Frappé.

Pode ser reposicionável durante os primeiros
minutos e com excelente temperatura mínima
de aplicação e serviço. A espessura do liner 
BG80 possibilita uma boa estabilidade 
em máquina e excelente dispensamento 
no processo de rotulagem. Excelente para 
impressão flexográfica e offset e boa 
performance em cunho seco e stamping.

Este novo material possui também Certificação 
FSC® (Forest Stewardship Council®), 
reforçando nosso compromisso em utilizar 
matérias-primas provenientes de fontes 
responsáveis e, como o restante do portfólio
de Vinhos, também está disponível com liner PET.

O Fasson® Cuvée Carvé Blanco/S0300/BG80, 
como todos os produtos que possuem 
o adesivo S0300, é fabricado na nossa 
planta de San Luis, Argentina, permitindo 
maior flexibilidade em tempos de entrega.

Para mais informações 
e atendimento sobre esse 
material, entre em contato 
com nossa equipe: 
ad.br@averydennison.com


