
Desempenho e 
sustentabilidade 
em um único 
frontal
Fasson® Cuvée Estate 100 PWC
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Fasson® Cuvée Estate 100 PWC

O desenvolvimento de um bom rótulo excede a 
necessidade de se conectar com o consumidor 
por meio de designs impactantes, gráficos ou imagens 
chamativas. Hoje em dia, é tão importante quanto 
o design, atingir padrões de sustentabilidade e 
transparência, tendências em constante demanda 
por parte dos consumidores.

Entendendo esse desafio, apresentamos nosso 
Fasson® Cuvée Estate 100 PWC, especialmente 
desenvolvido para fornecer imagens bem definidas 
e cores vivas, priorizando a inclusão de soluções 
cada vez mais sustentáveis.

Seu frontal branco fosco sem revestimento 
com textura delicada é fabricado com fibras 
de papel 100% pós-consumo (PCW: Post 
Consumer Waste), o que torna esta solução 
uma opção ideal para produtos de alto padrão 
e marcas premium, que desejam destacar seus 
produtos utilizando materiais sustentáveis 
de qualidade.

Esta solução possui excelente resistência à 
umidade (Wet Strength) e possui a certificação 
FSC® (Forest Stewardship Council®), 
garantindo nosso compromisso com o uso 
de matérias-primas provenientes de manejo 
florestal responsável e outras fontes controladas.

Fasson® Cuvée Estate 100 PWC é fabricado 
em nossa fábrica em San Luis, Argentina, 
com nosso renomado adesivo Fasson® S0300, 
permitindo flexibilidade nos prazos de entrega 
e quantidades mínimas de compra.

Disponível em liner Pet 30 ou liner glassine, 
permite o uso de todas as técnicas de impressão.

Desempenho do adesivo Fasson® S0300 

Capacidade de Reposicionamento rápido

Condições de rotulagem fria

Condições de rotulagem úmida

Teste frappé

Excelente     Bom Muito Bom

Para mais informações ou auxílio sobre este material, entre em contato com nossa equipe de especialistas.
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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. As marcas comerciais, nomes de produtos, designs de antenas e códigos de 
serviço ou programa da Avery Dennison são marcas comerciais da Avery Dennison Corporation. Fevereiro/2022.
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