
Um frontal
com a pureza 
e a suavidade
do algodão
Fasson® Cuvée White
Cotton/S0300/BG80
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Fasson® Cuvée White
Cotton/S0300/BG80

Apresentamos o Fasson® Cuvée White 
Cotton/S0300/BG80, outra das novidades 
sustentáveis para o mercado de Vinhos 
e Espumantes, que não só destacará seu 
produto na gôndola como também vai 
colaborar com o cuidado ao meio ambiente. 
Este novo material está alinhado com nosso 
principal objetivo de continuar inovando 
e ampliando nosso portfólio de soluções 
para o mercado vitivinícola.

Fasson® Cuvée White Cotton possui um 
frontal branco fosco, composto por fibras 
de algodão e textura aveludada que torna 
o rótulo macio e atraente.
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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.
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Trata-se de um papel de alto valor, ideal 
para o mercado premium. Possui excelente 
resistência à umidade (Wet Strength)
e aceita todos os processos tradicionais 
de impressão, uma vez que sua gramatura 
permite um excelente dispensamento. 

O S0300 é 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. Graças à expessura do liner BG80, 
possibilita a utilização de todas as técnicas 
de impressão que permitem destacar 
a etiqueta.

O Fasson® Cuvée White Cotton/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 e quantidades mínimas de 
compra.

Como o restante do portfólio de Vinhos, 

também está disponível com liner PET.


