
Funcionalidade e 
performance para 
suportar as jornadas 
mais difíceis.

Identificação e Logística



Identificação e logística

Etiquetas que acompanham os desafios do dia a dia.

Especialidades feitas para o seu negócio.

O ritmo sem precedentes dos mercados globais 
tem aumentado a necessidade de identificar, 
rastrear e transportar produtos de forma 
eficiente por toda a cadeia de suprimentos.

Os materiais autoadesivos precisam acompanhar 
este movimento, sendo cada vez mais robustos, 
resilientes e versáteis. Foi por isso que a Avery 
Dennison desenvolveu uma linha de materiais 
específica para as aplicações mais rigorosas 
de identificação e logística.
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Soluções Personalizadas

Os especialistas da Avery Dennison 
podem ajudá-lo a encontrar os produtos 
e as soluções ideais para a sua aplicação.

Conte com a nossa expertise em autoadesivos 
para o desenvolvimento de um produto 
que atenda à sua necessidade específica.

Seja na indústria, varejo ou prestação de serviços, 
estamos prontos para ajudá-lo a superar os 
desafios. Etiquetas com maior resistência ao 
atrito que permitem que a informação permaneça 
intacta ao longo da viagem e materiais para 
pulseiras de identificação pessoal são somente 
alguns exemplos de produtos que atendem 
à aplicações específicas.

Exemplo de 
aplicação

Categoria Descrição Spec.. Produto

Lacres para 
caixas 
de papelão

Etiquetas com alta resistência 
ao rasgo (filme+papel), utilizadas 
como lacres em caixas frigoríficas.

F02713C Fasson® Fastyre Ecogloss/TS79/80g - 
Certificado FSC®

F02613C Fasson® Fastyre Extra/TS79/80g - 
Certificado FSC®

Térmico 
especial

Etiquetas térmicas diretas com 
maior resistência ao atrito, ideal 
para caixas de exportação.

F11657B Fasson® Térmico AS/S2055B/60g - 
Certificado FSC®

Etiquetas 
duplo uso

Material multicamadas: um 
autoadesivo sobre o outro. Ideal 
para logística e rastreabilidade.

F10611B Fasson® Semigloss Duplo Uso/
S2045N/60g - Certificado FSC®

F10711V Fasson® Vellum Duplo Uso/S2045N/85g 
- Certificado FSC®

F14814 Fasson® Trans-Therm® 1C/
S246/40#SCK/ S246/40#SCK

Bag tag Utilizado para identificação 
de bagagens em aeroportos. F6402A Fasson® Bag Tag Eco/S0518/BG62

Pulseiras de 
identificação

Material para a confecção
de pulseiras de identificação 
utilizadas geralmente em 
hospitais, resorts e festas.

F77751 Fasson® 2.9 Mil Direct-Therm/
S4600/1.5M PET

F77128 Fasson® 3.2 Mil DT BOPP/AT20/40#SCK

Etiquetas 
para bandejas

PP Térmico Branco para 
impressão térmica direta, 
utilizado em bandejas de carnes.

F78462 Fasson® 4M DT BOPP/FA20B/40SCK
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