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Série Especialidades

Autoadesivos para aplicações especiais

Em um universo enorme de substratos e aplicações, é normal 

surgirem alguns desafios relacionados à funcionalidade 

ou ao apelo visual. E foi pensando em todos estes desafios 

que a Série Especialidades foi desenvolvida. Neste catálogo, 

você encontrará materiais com um visual diferenciado 

e único, desenvolvidos para as aplicações mais desafiadoras 

do mercado, além de funcionalidades que tornam a experiência 

do consumidor ainda mais positiva.

Não importa o mercado ou as particularidades da sua aplicação, 

estamos prontos para ajudá-lo a se diferenciar cada vez mais.
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Algumas aplicações convivem com um desafio 
duplo: excelente adesão e remoção limpa, 
sem resíduos de adesivo no substrato. Estas 
características qualificam a performance de um 
autoadesivo removível ou resselável. A Avery 
Dennison possui uma linha de produtos que entrega 
adesão e remoção na medida certa, permitindo que 
a etiqueta cumpra o seu papel de comunicar sem 
deixar marcas no substrato, ou ainda, que um rótulo 
resselável tenha a versatilidade necessária para 
suportar diversas aberturas e fechamentos.

Resseláveis em Alta  
Fabricantes de produtos para limpeza, cuidados 
pessoais e de alimentos estão buscando 
embalagens mais convenientes e funcionais. 
Etiquetas resseláveis garantem praticidade, fácil 
abertura e fechamento da embalagem, além de 
maior apelo em gôndola. São consideradas uma 
alternativa econômica e eficiente comparadas às 
opções de fechamento convencionais. Um recurso 
poderoso para encantar o consumidor e conquistar 
a sua preferência.

Aplicação Categoria Descrição Spec. Produto

Papéis 
Removíveis

Papéis com remoção 
limpa (sem resíduos) 
de longa duração.

F00275B Fasson® Semigloss/R185/60g - Certificado FSC®

F01275B Fasson® Transtherm Top Premium/R185/60g - Certificado FSC®

Filmes 
Removíveis

Filmes com remoção 
limpa (sem resíduos)
de longa duração.

F03275B Fasson® PP Transparente TC/R185/60g

F08975B Fasson® PP Branco TC/R185/60g

F06875B Fasson® PP Branco Fosco NTC/R185/60g

F01875O Fasson® Vinil Transparente/R185/130g

Papéis 
Removíveis 
(superfícies 
refrigeradas)

Superior removabilidade 
 e excelente performance  
em baixas temperaturas.

FAG733 Fasson® Gloss/R100/62g

FAG732 Fasson® Vellum Extra/R100/62g

Filmes 
Removíveis e 
Reposicionáveis

Adesivos removíveis a longo 
prazo, indicados também 
para uso como resseláveis. 
Abertura macia e silenciosa  
em substratos de PP e PET 
(suportam até 60 aberturas). 
Ótima resistência química.

FAO633 Fasson® PP Light Top Clear/R1490M/BG40W

FAV955 Fasson® PP Light Top Clear/R1490M/PET23

FAQ959 Fasson® PP Light Top White/R1490M/BG40W

FAF521 Fasson® Top Clear/UVR145/72g (Adesivo mais resistente a solventes)

FAF176 Fasson® PP Top White/UVR145/72g (Adesivo mais resistente a solventes

Materiais que acompanham cada movimento.

Adesão e remoção
na medida certa.

Removíveis 
e Resseláveis

Soluções Personalizadas

Você pode contar com os especialistas da Avery Dennison 
para 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.
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O mercado farmacêutico é definitivamente um 
dos mais complexos. Os medicamentos genéricos 
criaram uma intensa competição e crescente 
pressão por redução dos custos de produção. Além 
disso, é preciso superar as ameaças de falsificação 
e cumprir todos os requisitos regulatórios. Neste 
cenário desafiador, os materiais autoadesivos se 
destacam como protagonistas, aliando eficiência 
operacional, segurança e conformidade com as 
normas de saúde.

Com expertise global e investimentos constantes 
em pesquisa e desenvolvimento, a Avery Dennison 
possui o portfólio mais completo para o segmento 
farmacêutico. Nossas soluções especiais entregam 
performance e confiabilidade e contemplam o que 
há de mais inovador para rotulagem e identificação 
de medicamentos.

 

Proteja sua marca

A falsificação de medicamentos é um problema 
crescente e coloca em risco a imagem, as vendas, 
o lucro dos fabricantes e, principalmente, a saúde
dos pacientes. Dados globais indicam que:

– Os casos de falsificação farmacêutica cresceram
800% nos últimos anos, com mercado estimado de
431 milhões de dólares*.

– Nos Estados Unidos, 50% dos medicamentos
vendidos on-line não são aprovados pelo FDA
(Food and Drug Administration)*.

– No mundo, aproximadamente 1 milhão de
pessoas morrem todos os anos devido à ingestão
de medicamentos falsos**.

Aplicação Categoria Descrição Spec. Produto

Papel
Pharmagloss

Material com frontal de menor 
gramatura e indicado para pequenos 
diâmetros, evitando o levantamento 
de bordas no rótulo.

F07655B Fasson® Pharma Gloss/S2045NP*/60g - Certificado FSC®

F07604T Fasson® Pharma Gloss/S0518/PET23 Certificado FSC®

Es a etus quam solupiet 
quia qui nonsedia qui ius qui 
ne corenihil Es a etus quam 
solupiet quia qui

Papel
Letterpress

Papel com maior uniformidade para 
letterpress e letras pequenas. Adesivo 
de baixa migração e com garantia de 
não alteração de formulação sem aviso 
prévio de 12 meses.

F10155B Fasson® Semigloss LP HS/S2045NP*/60g - Certificado FSC®

Filme
Transparente

Material para “no label look”
em ampolas farmacêuticas. FAW042 Fasson® PP Top Clear/S4000N/PET30

Criogenia
Etiquetas para processos  
de criogenia, suportando  
baixíssimas temperaturas.

F77392 Fasson® 2.3 Mil White Polypropylene TC/C0196/40#BG

F73122 Fasson® 1.5 Mil Clear PRT PET/S730A/1.5 Mil PET

Bolsas 
de Sangue

Etiquetas primária e 
secundária para aplicação  
em bolsas de sangue.

F96549 Fasson® Smudgeproof Pli-A-Print/A1B/50#SCK 
(papel, etiqueta primária)

F79561 Fasson® Teslin/AT1B/50#SCK ABC
( lme, etiqueta primária)

F72981 Fasson® TransCode/FDA815SB/50#SCK
(lme, etiqueta secundária)

Hanging 
Labels

Etiquetas de alta resistência que 
funcionam como ganchos para frascos 
de medicamento, sejam eles de vidro 
ou de plástico. Possuem adesivo 
que atende a todos os requisitos 
de resistência à água e à esterilização.

FAJ163 Fasson® PP125 Top Clear/S697 SGP/BG45WH

FBD826 Fasson® PP125 Top White/S697 SGP/BG45WH

Rótulo/Etiqueta
Luminescente

Revela a autenticidade 
da etiqueta em contato  
com equipamento de luz UV.

FAI926 Fasson® PP NG Top Clear/S700 LUM/BG55WH

FAX203 Fasson® PP30 Clear/S4000N LUM/PET30

Etiquetas 
de Segurança

Material utilizado como lacres em caixas 
de medicamentos. Recomenda-se a 
aplicação de corte de segurança para 
maior eficiência do lacre.

FAF251 Fasson® Fasvynil Clear/S695/74g

Ao ser removida, a etiqueta  
se quebra como “casca de ovo”. F79449 Fasson® Tamperfas Satin Vinyl/S730/50#SCK

Ao ser removida, a etiqueta se
delamina como “casca de cebola”. FAA717 Fasson® Foamtac /S2000/BG40

Ao ser removida, a película não 
reposicionável revela a palavra 
“VOID” no substrato, indicando 
uma tentativa de violação.

F16277V Fasson® 38µm Branco Fosco TC VOID Total Transfer

F16477V Fasson® 38 Prata TC VOID Total Transfer

Materiais que acompanham os desafios do dia a dia.

Padronização a
serviço da saúde.

Farmacêuticos.

*“The War Against Counterfeit Drugs”, Pharmaceutical Technology, 2011
** Somra, G. (2015, August 31). Online pharmacies suspected of counterfeit drug sales -  
CNN.com. Retrieved January 11, 2016, from .cnn.com/2015/08/31/health/counterfeit-medications/ *Garantia de não alteração de formulação sem aviso prévio de 12 meses.
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Aproximadamente 5%-7% 
de toda a economia mundial 
é afetada pela falsificação. 
Essa prática pode impactar o 
lucro da marca e a percepção 
dos consumidores sobre 
ela, reduzindo o seu valor no 
mercado. Nosso portfólio 
de produtos para Proteção 
e Segurança fornece vários 
níveis de soluções antiviolação 
e antifalsificação que 
proporcionam confiabilidade a 
você e a seus clientes.

De materiais destrutíveis a 
etiquetas VOID, nossas soluções 
combinam os mais eficazes 
recursos de segurança com um 
visual diferenciado. Não importa 
o tipo de solução que você
procura: com segurança
evidente, não evidente ou
produtos personalizados. 
A Avery Dennison possui o
portfólio e a expertise necessária
para proteger a sua marca.

Nossas soluções de segurança estão 

divididas em duas categorias:

Antiviolação: deixam evidências  
visíveis em caso de tentativa de violação, 
alteração ou substituição do conteúdo  
do produto.
Antifalsificação: incorporam 
características difíceis de serem 
copiadas, integradas às etiquetas 
para permitir que as autoridades e/ou 
consumidores consigam distinguir o 
produto autêntico de sua falsificação.

Materiais que protegem e evidenciam a violação dos produtos.

Confiabilidade para quem compra 
e para quem vende.

Proteção 
e Segurança 
da marca

Aplicação Categoria Descrição Spec. Produto

A
nti

vi
o

la
ç

ão

VOID
Ao ser removida, 
a  etiqueta revela 
a palavra “VOID” 
no substrato.

F16277V Fasson® 38 Branco Fosco TC VOID Total Transfer

F16477V Fasson® 38 Prata TC VOID Total Transfer

Checkboard

Ao ser removida, 
a etiqueta revela 
quadriculadas 
em formato xadrez 
no substrato.

F78198 Fasson® 2 MIL Silver Checkerboard PET TC/S8015/50#SCK

F78199 Fasson® 2 MIL Matte Silver Checkerboard PET TC/S8015/50#SCK

F78197 Fasson® 2 MIL White Checkerboard PET TC/S8015W/50#SCK

Holográfico
Etiqueta holográfica 
de segurança que exibe 
a palavra flexsecure.

FAI307 Fasson® Flexsecure Holographic/S700/BG45WH

Tamperfas
Ao remover a etiqueta,  
ela se quebra como  
“casca de ovo”.

F79449 Fasson® Tamperfas Satin Vinyl/S730/50#

Foamtac
Ao remover a etiqueta,  
ela se quebra como  
“pele de cebola”.

FAA717 Fasson® Foamtac/S2000/BG40

Selos Cartoriais

Frontal com baixa resistência 
ao rasgo, quebrando-se 
e deixando resíduos no 
substrato quando ocorre 
a tentativa de violação.

F11912V Fasson® RP Fosco 63/C2075/85g - Certificado FSC®

F11947V Fasson® RP Fosco 63/S0518B/85g - Certificado FSC®

Lacres para 
caixas de
papel cartão

Material utilizado como 
lacres de caixas de 
medicamentos, cosméticos, 
eletrônicos e afins.

FAF251 Fasson® Fasvynil Clear/S695/74g

A
nti

fa
ls

ifi
c

aç
ão Security Label

Papel de segurança tipo offset 
com fibras coloridas visíveis 
e fibras coloridas fluorescentes 
reagentes à luz UV. Também 
possui reatividade química
a algumas substâncias.

F11947V Fasson® RP Fosco/S0518B/85g - Certificado FSC®

F12158V Fasson® Security Label/S480/85g - Certificado FSC®

Rótulo/Etiqueta
Luminescente

Revela a autenticidade da 
etiqueta em contato com 
equipamento de luz UV.

FAI926 Fasson® PP NG Top Clear/S700 LUM/BG55WH

FAX203 Fasson® PP30 Clear/S4000N LUM/PET30
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Marcas disputam todos os dias 
a preferência dos consumidores. 
Esta batalha, que começa nas 
gôndolas, estende-se por toda 
a experiência de consumo 
do produto. Os materiais  
autoadesivos especiais da Avery 
Dennison ajudam as marcas a 
se diferenciar por meio de um 

visual único ou adicionando 
funcionalidades que ampliam a 
experiência do consumidor. 

Nossas soluções facilitam 
o trabalho de promoção com 
etiquetas demonstradoras de
fragrâncias, atraem os olhares
nas prateleiras com recursos

holográficos e garantem um 
visual perfeito por meio de 
materiais resistentes a óleo. 
Destaque-se com as 
possibilidades oferecidas pelo 
portfólio de Promoção 
e Varejo da Avery Dennison.

Materiais que garantem funcionalidade, alta perfomance
e apelo em gôndola.  

Promoção e Varejo

Mais vida e versatilidade à sua marca.

Aplicação Categoria Descrição Spec. Produto

Demonstrador
de fragrâncias

Etiquetas que armazenam fragrâncias 
e permitem a experimentação. Utilizadas 
em revistas de cosméticos de vendas 
“porta a porta” e em ações promocionais.

F15563F Fasson® Clear Polyester TC 50/S6930/PET30 - Bottom

F12363T Fasson® Clear Polyester 36/S6930/PET23 - Bottom

F135 Fasson® Faslam Poliester Clear 23u - Top

Holográficos

Materiais holográficos que garantem 
apelo em gôndola e diferenciação 
às marcas, especialmente em produtos 
de cuidados pessoais e alimentos.

FAF141 Fasson® HGFP Kaleidoscope Top/S2045N/BG40BR

FAO931 Fasson® PP Shimmer/S692N/BG40BR

F79579 Fasson® 2M Rainbow PET Seamless/S692N/50#SCK

F53786 Fasson® FasPrismTM Rainbow/S246/40#SCK

79072 Fasson® 2 Mil Crystal OPP/S692N/40#BG

12071 Fasson® FasPrismTM Glitter/S246/40#SCK

Tattoo Etiquetas promocionais 
para aplicação de tatuagem.

F7102B Fasson® Tattoo PLAIN BG62b/S0208/BG62b DI

F7002B Fasson® Tattoo DRY BG62b/S0208/BG62b/S0208/BG62b

Blockout Label
Etiquetas que corrigem informações 
ultrapassadas ou com erros em  
embalagens, etiquetas ou rótulos.

F19185 Fasson® 54# Semi-Gloss FasCover BlackTM 2/C2500/40#CK

F13601 Fasson® Trans-Therm 1C FasCover BlackTM 2/AT20/40#CK

FAA297 Fasson® PP NG Top White Opaque/S2045N/BG40WH

F15477 Fasson®Semigloss Elite FasCoverTM2/AT20/40#SCK

Resistentes
a Óleo

Materiais com alta resistência 
a óleos, especialmente utilizados 
em produtos de cuidados pessoais.

FAF521 Fasson® Fasvynil Clear/S695/74G

F03262B Fasson®  PP Transparente TC/S6901/60g

Material resistente ao contato com 
óleos e substâncias gordurosas.

FAM256 Fasson® Oil Proof/S2045N/BG40BR

FBM335 Fasson® Martele Oil Proof/S2047N/BG45WH

Dupla Face Indicado para sobrecolar 
duas peças independentes. F06759B Fasson® Dupla Face 60/S0240/60g

Etiquetas
Duplo-Uso

Material multicamadas:  
um autoadesivo sobre o outro.  
Ideal para ações promocionais.

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

F10711V Fasson® Vellum Duplo Uso/S2045N/85g - Certificado FSC®
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Vemos a sustentabilidade como uma 
responsabilidade e também como uma 
oportunidade para liderar, inventar e 
construir um futuro melhor para o nosso 
planeta. 

Além de soluções sustentáveis, atuamos 
como uma força para o bem em toda 
a cadeia de suprimentos, criando e 
incentivando iniciativas amigáveis com 
o meio ambiente  e que reforçam nosso
compromisso com a sustentabilidade.

Podemos ajudar você com soluções 
que podem reduzir o impacto ambiental, 
colocá-lo mais perto de seus objetivos 
de sustentabilidade e ajudá-lo a construir 
uma empresa mais forte em um mundo de 
recursos limitados.

Nosso portfólio de produtos com apelo 
sustentável é amplo. De produtos com 
matérias-primas provenientes de florestas 
com manejo responsável a soluções que 
facilitam o reúso, redução ou a reciclagem 
de embalagens.

Materiais que acompanham os desafios do dia a dia.

Aplicação Categoria Descrição Spec. Produto

Bio Based PE Filme de PE derivado do etanol da cana de açúcar.
Possui um conteúdo de base biológica muito alto.

FBD380 Fasson® PE85 BIOB Clear/S692N/BG40WH

FBC449 Fasson® PE85 BIOB White/S692N/BG40WH

CleanFlake

A tecnologia CleanFlake™ permite que os rótulos 
autoadesivos se separem de forma limpa dos 
recipientes de PET, não deixando resíduos de adesivo 
durante o processo de reciclagem. Nossos materiais 
também cumprem com as diretrizes de reciclagem da 
APR (Association of Plastic Recyclers) para 
embalagens HDPE. Neste caso os rótulos 
permanecem no substrato sem impactar o processo 
de reciclagem.

FB7782 Fasson® 2.6 Mil White BOPP NTC/S7400ER/.92M PET

FB7351 Fasson® 1.6 Mil Clear BOPP TC/S7400ER/.92M PET

FBX529 Fasson® Cleanflake Clear/SR3011N/rPET23

FBX550 Fasson® Cleanflake White/SR3011N/rPET23

FBX633 Fasson® Global MDO Top Clear/SR3011N/rPET23

F53946 Fasson® Semi Gloss/SR3020/40# FSC®

Multicycle
Multicycle tem um adesivo forte para garrafas 
de vidro retornáveis   de cerveja e similares. 
Suporta mais de 30 ciclos de vida da garrafa, 
incluindo lavagem.

FAM907 Fasson® PP30 Clear/M7500/PET23

Wash Off
A tecnologia Wash-Off permite a remoção dos 
rótulos de forma mais fácil, durante o processo 
de lavagem das garrafas. Especialmente 
desenvolvido para garrafas retornáveis de vidro.

FAM937 Fasson® PET45 Clear/S6000/PET23

Glass 
Recycling

Solução autoadesiva que, graças ao seu adesivo 
WB6031, elimina a contaminação dos rótulos no 
processo de reciclagem do vidro, separando-se de 
forma limpa dos recipientes de vidro.

FCG248 Fasson® PP50 Top Clear/WB6031/rPET23

Frontais 
sustentáveis 
para o 
mercado 
vitivinícola

Frontais com conteúdo reciclado, com aparência
atrativa e cores naturais, compostos por 15%
de resíduos orgânicos (críticos, uva e cevada), 
40% de resíduos pós-consumo e 45% de celulose 
virgem. Estes produtos facilitam a transição para 
uma economia circular.

FBT025 Fasson® rCrush Citrus/S2030/BG45WH FSC®

FBD733 Fasson® rCrush Grape/S2047N/BG45WH FSC®

FBT024 Fasson® rCrush Barley/S2030/BG45WH FSC®

Uma nova gama de frontais de papel para vinhos, 
com conteúdo reciclado que varia entre 30% e 100%. 
Acabamentos exclusivos para inspirar a criatividade.

FAG121 Fasson® Fleury Chêne/S2047N/BG45WH IMP FSC®

FAA525 Fasson® Fleury Antique/S2047N/BG45WH IMP FSC®

FAG130 Fasson® Fleury Creme/S2047N/BG45WH IMP FSC®

FBQ924 Fasson® rFrozen Pearl/S2047N/BG45WH IMP FSC®

FBS184 Fasson® rNaturel Blanc/S2047N/BG45WH IMP FSC®

FBS185 Fasson® rGranit Blanc/S2047N/BG45WH IMP FSC®

Materiais com frontais feitos de papel de origem 
responsável e compostos de resíduos orgânicos.

F10320C Fasson® Cuvée White Cotton/S0300/BG80b

FAI020 Fasson® Cane Fiber Paper White/S2047N /BG45WH IMP

FBM943 Fasson® Apple Touch/S2030 /BG45WH FSC®

FBJ667 Fasson® MarbleBase/S692N/BG40WH

Frontais 
com 
conteúdo 
reciclado

Frontais de polietileno com 30% de conteúdo reciclado 
de garrafas PE PCW (Post Consumer Waste). Redução 
significativa do uso de óleo, água e energia no processo 
produtivo.

FBS165 Fasson® rPE80 Top Clear/S692N/BG40WH FSC®

FBS166 Fasson® rPE80 Top White/S692N/BG40WH FSC®

Frontal de papel com 30% de conteúdo reciclado 
de resíduos pós-consumo, oferecido em combinação 
com liner glassine reciclado (rBG).

FBS584 Fasson® rMC/S2550/rBG40BR FSC®

Compostável

O adesivo S9500 é a solução recomendada
para aplicações de embalagem compostáveis 
onde é necessário contato direto ou indireto 
com alimentos secos e também para garrafas 
biodegradáveis, por exemplo, PLA.

FAM581 Fasson® Nature Flex White/S9500/BG40WH

FAO293 Fasson® Nature Flex Clear/S9500/BG40WH

FAV816 Fasson® PLA Clear/S9500/BG40WH

FAM424 Fasson® Transfer Vellum/S9500/BG40WH

Fornecer com responsabilidade
e compromisso ambiental.

Sustentabilidade.

F53996 Fasson® Semi Gloss/SR3020/PET23 FSC®
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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.

Seja na indústria, no varejo ou na 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 a 
aplicações específicas.

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.

F11657I Fasson® Térmico AS/S2055B/50g - 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

Identificação 
de malas
e bolsas

Utilizado para  
identificação de
bagagens em  
aeroportos.

F6402A Fasson® Bag Tag Eco/S0518/BG62a DI

Pulseiras de
identificação

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

F77751 Fasson® 2.9M DT 200K/S4600/1.5M PET

FB2866 Fasson® 3M DT BOPP/AT2550/40#SCK

Etiquetas 
para
bandejas

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

F78462 Fasson® 4M DT BOPP/FA20B/40SCK

Materiais que acompanham os desafios do dia a dia.

Funcionalidade e performance
para todos os tipos de jornadaIdentificação 

e logística.
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As embalagens com RFID carregam diversas 
vantagens que fazem o seu negócio funcionar 
de forma mais prática, ágil e muito segura. 
Além de facilitar a identificação e o rastreamento 
dos produtos, a tecnologia é um canal 
de interação com o consumidor. Saiba mais!

Tecnologia a 
favor da logística 
e da segurança.

RFID

Quer saber mais?

 

Acesse especialistaemrotulos.com.br  

ou entre em contato conosco  

ad.br@averydennison.com

0800 701 7600




