
Um frontal 
versátil

para todo tipo 
de design

Fasson® Cuvée Estate Label®

#8/S0300/PET30
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Fasson® Cuvée Estate Label® #8/S0300/PET30

Amplamente utilizado na indústria vitivinícola, 
nosso reconhecido Fasson® Cuvée Estate 

Label® é um papel não revestido e com 
acabamento branco fosco. Esta solução oferece 
uma textura muito sutil e com percepções 
delicadas, facilmente perceptíveis ao tato.

Seu frontal possui uma excelente resistência, 
o que permite manter uma imagem de marca 
estável, mesmo em condições em que a etiqueta 
está em contato com umidade (Wet Strength).
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Para mais informações e atendimento 
sobre esse material, entre em contato com 
nossa equipe: ad.br@averydennison.com

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. Novembro/2020.
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Além disso, aceita todos os processos 
tradicionais de impressão, permitindo 
um excelente dispensamento no processo 
de rotulagem.

Possui também Certificação FSC® (Forest 
Stewardship Council®), reforçando nosso 
compromisso em utilizar matérias-primas 
provenientes de fontes responsáveis.

Esta solução foi desenvolvida 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 PET30 oferece uma excelente 
performance de conversão em alta 
velocidade e também pode ser 
encontrado em sua versão liner glassine. 

O Fasson® Cuvée Estate Label® #8/S0300 

/PET30 é fabricado na nossa planta 
de San Luis, Argentina, permitindo 
maior flexibilidade em tempos de entrega.


