
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Cosmetic Web - Bobinas Flexíveis 
Mais escolhas. Mais opções. Mais oportunidades. 
 
 
 
Nosso portfólio de embalagens de bobinas flexíveis para o 
segmento de cosméticos acaba de ganhar um reforço adicional 
para impulsionar novas oportunidades de negócios-
alimentação, saúde, beleza e outras aplicações de embalagens 
flexíveis de uso único, dando preferência às impressões de alta 
qualidade obtidas com os frontais, que estão mais atraentes do 
que nunca. 
 
Mais opções. Mais oportunidades. 
Nosso portfólio diferenciado oferece ainda mais performance 
em selagem, desempenho da barreira e uma faixa de 
temperatura de selagem mais ampla para equipamentos de 
molde, enchimento, oferecendo aos convertedores e 
engenheiros de embalagem diversas oportunidades de  
atender à crescente demanda de embalagens flexíveis. 
 
O que está impulsionando o crescimento? As solicitações dos 
consumidores por conveniência e portabilidade, a demanda do 
proprietário da marca por alta qualidade de impressão que 
maximizam o apelo em gôndola e a  

 

necessidade do fabricante de rapidez para o mercado devem 
criar uma taxa média de crescimento anual de 2 % para atingir 
uma previsão de US$ 34 bilhões na América do Norte em 
2021, de acordo com um relatório recente da Knowledge 
Sourcing Intelligence. 
 
Good – Better  - Best 
Composto pelos produtos standard e de alta barreira, Cosmetic 
Web Ultra [Bobina Cosmética Ultra] e Cosmetic Web Ultra Plus 
[Bobina Cosmética Ultra Plus], nosso portfólio oferece diversas 
escolhas para propor as melhores soluções. Seja para 
embalagens de produtos secos, loções, semilíquidos, óleos e 
fragrâncias usadas em saúde e beleza, ou aplicações que 
exijam resistência à ruptura, nossa linha Cosmetic Web torna 
as embalagens flexíveis de filmes mais versáteis - e vendáveis 
- do que nunca. Além disso, com a maior parte do portfólio 
disponível no EXACT ™, você pode solicitar a largura e 
comprimento exatos do rolo para atender às suas diversas 
necessidades - eliminando desperdícios e sobras. 

 

  



Portfólio de Bobinas Cosméticas Rapid-Roll® 
GOOD 
NOVO!  75758 - White Cosmetic Web 350 SB 

NOVO!  75760 - Silver Cosmetic Web 350 SB 

Pronta para imprimir com filme selante LLDPE [Polietileno linear de baixa densidade]. Boa aderência a 

quente. Custo-benefício. Alta resistência da selagem. 

DESTINADA A:  Shampoos, condicionadores, loções para as mãos, sabão para lavar roupas, lenços e geis e 

loções para uso geral, além de embalagens para produtos secos. 

79332 - White Cosmetic Web 350 HB 

79333 - Silver Cosmetic Web 350 HB 

Baixa temperatura de início da selagem com uma ampla faixa de 204F a 425F. Requer tratamento corona 

antes da impressão. Evita contaminação mantendo as propriedades organolépticas. 

DESTINADA A:  Shampoos, condicionadores, loções para as mãos, sabão para lavar roupas, lenços e géis e 

loções para uso geral, além de embalagens para produtos secos, passando de papel para filme. 

 

BETTER 
77553 - White Cosmetic Web Ultra 370 HB 

78857 - Silver Cosmetic Web Ultra 370 HB 

Propriedades de desempenho aprimoradas para melhor resistência 

química. Evita a delaminação da embalagem interna durante o uso. 

Selante LLDPE. 

DESTINADA A:  fragrâncias ou aditivos como SPF em loções e geis. 

 

BEST 
79334 - White Cosmetic Web Ultra Plus 530 HB  

79335 - Silver Cosmetic Web Ultra Plus 530 HB  

Oferece excelente resistência química. O filme selante metaloceno 3 Mil 

oferece ampla faixa de selagem e resistência máxima à ruptura. O selante 

pesado premium fornece resistência superior da vedação. Evita a 

delaminação interna enquanto estiver em uso. 

DESTINADA A: Aplicações de inserção e algumas aplicações industriais. 

 

Para aplicações industriais mais desafiadoras, consulte nosso portfólio 

ChemControl. Também temos um portfólio disponível para formatos 

stickpack ou, para ver toda a nossa oferta de embalagens flexíveis, visite 

nosso site em label.averydennison.com. 
 
 
 
 
Acredita-se que todas as comparações sejam confiáveis e precisas. No entanto, o fornecimento dessas informações e 
comparações é apenas para fins de referência e não constitui uma garantia de qualquer tipo. O desempenho real do produto 
deve sempre ser testado quanto à adequação ao uso. 
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AVERY DENNISON 
Materiais de rótulo e 
embalagem 

 

Norte Asiático 
5th floor, Hongye Park 
1801 Hongmei Road, 
Xuhui District 200233, 
Xangai, China 
+86 21 33951888 

Sul da Ásia-Pacífico 
e África Subsaariana  
460 Alexandra Road, 
PSA Building 
# 28-02 / 03, 
Cingapura 119963 
+65 6430 7000 

Europa 
Willem 
Einthovenstraat 11 
2342 BH Oegstgeest  
Países Baixos 
+31 85 000 2000 

América Latina  
Rodovia Vinhedo –  
Viracopos, KM 77 
CEP 13280-000 
Vinhedo - SP, 
Brasil 
+55 19 3876-7600 

América do Norte 
8080 Norton Pkwy 
Mentor, OH 44060 
800.944.8511 

 

 


