
Materiais
autoadesivos que 
acompanham cada
movimento

Removíveis e Resseláveis



Rótulos e etiquetas que acompanham
os desafios do dia a dia.

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 comparada 
às opções de fechamento convencionais. 
Um recurso poderoso para encantar 
o consumidor e conquistar a sua preferência.
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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. Nomes de marcas, nomes de produtos, designs de 
antenas e códigos de serviço ou programas da Avery Dennison são marcas comerciais da Avery Dennison Corporation. Junho/2021.
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Especialidades feitas para seu negócio.

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.

Exemplo de aplicação Categoria Descrição Spec Produto

Papéis 
Removíveis 
(longa duração)

Papel 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 
(longa duração)

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 
(superfície 
refrigerada)

Superior removibilidade
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)
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