
  

 

  
  

Autoadesivo
a�vado por calor
Fasson® Transfer PET White  
PT/S8073/BG45WH 
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CI832 -  Fasson® Transfer PET White  
PT/S8073/BG45WH 

Tecnologia inovadora para aplicações de
e�quetas permanentes em tecidos.

E�quetas para iden�ficação e advertência 
em têxteis técnicos devem desempenhar 
com confiabilidade em segmentos cuja 
segurança é fator crí�co, como o automo�vo. 

Os autoadesivos devem aderir permanente-
mente ao substrato, que normalmente é tanto 
resistente quanto flexível. Resistência a raios 
UV e retardo de chamas também são
frequentemente obrigatórios.

Soluções convencionais incluem a impressão 
direta nas partes ou aplicação de �nta por 
meio de transferência térmica, mas o adesivo 
S8073 da Avery Dennison, oferece uma 
alterna�va inovadora. Convertedores agora 
podem oferecer aos usuários finais e�quetas 
de alto desempenho, com uma adesão 
permanente que mantém a informação 
importante no seu devido lugar.

Principais Caracterís�cas

Aplicações Automo�vas:

Aplicações em outros setores:

Tapetes, estofados e cintos de segurança

Agricultura - Agrotêxteis e sacarias

Medicina e Segurança - Kits de primeiros socorros, 
colchões hospitalares e auxiliares de mobilidade

Equipamentos outdoor e espor�vos - Persianas, 
tendas para festas, uniformes e equipamentos 
espor�vos

O S8073 é um adesivo acrílico de baixa adesão
inicial combinado com um frontal filme de PET e
liner glassine. A construção da e�queta tem o
aspecto de um material convencional, com
adesivo removível. Pode ser impresso e cortado
como qualquer outro material de e�queta. Após
o produto final ser exposto ao calor e à pressão,
por 4-6 segundos, o adesivo desenvolve
ligações cruzadas e forma uma adesão
estrutural permanente.

Tecnologia de adesivo inovadora

Resistência química e UV, retardante de chamas

Cumprimento de requisitos automo�vos

Logo após aplicar calor e pressão, o autoadesivo
desenvolve ligações cruzadas para possibilitar
adesão estrutural e permanente

Dados variáveis podem ser inseridos antes da
aplicação de calor u�lizando fitas de transferência
térmica convencionais

Para mais informações sobre este produto entre
em contato com seu representante de vendas.


