
Série Especialidades

Juntos 
podemos 
fazer coisas 
incríveis

Nosso portfólio de produtos com apelo sustentável 
é amplo. De produtos com matérias-primas 
provenientes de fl orestas com manejo responsável 
a soluções que facilitam o reúso, redução ou a 
reciclagem de embalagens. A maioria dos produtos 
do portfólio Clear Intent™ permite que você 
reduza custos e melhore também a efi ciência.

Soluções sustentáveis.

Na Avery Dennison, a nossa paixão pela 
sustentabilidade combinada com a nossa história 
de 80 anos de inovação fez de nós a melhor 
alternativa em recursos de embalagens para alguns 
dos maiores nomes em bens de consumo.

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.
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Argentina - Buenos Aires
0810 12 AVERY (28379)
ad.ar@averydennison.com
label.averydennison.com.ar

Brasil - Vinhedo
0800 701 7600
ad.br@averydennison.com
label.averydennison.com.br

Chile - Santiago
+56 2 2898-8050
ad.chile@averydennison.com
label.averydennison.cl

Colômbia - Envigado
0180 0042 3830
ad.co@averydennison.com
label.averydennison.com.co

México - Cidade do México
+521 55 5093 0100
ad.mex@averydennison.com
averydennison.com

Peru - Lima
+511 612-6488
ad.co@averydennison.com
label.averydennison.com.co

Materiais que acompanham
os desa� os do dia a dia.

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 específi ca.

 

Fornecer com Responsabilidade

Reduzir

Reciclar

Construções mais Finas
A Avery Dennison desenvolveu frontais fi lmes e papéis, 
adesivos e liners com menor consumo de material, que 
podem melhorar suas credenciais de sustentabilidade.

Greenprint
Desenvolvido pela Avery Dennison, Greenprint é uma 
ferramenta de avaliação de ciclo de vida desenhada 
para acelerar a colaboração do cliente para produtos 
e soluções sustentáveis. Informa o impacto ambiental 
dos produtos em seis categorias distintas que vão da 
extração do material, processamento Avery Dennison, 
até o fi m do ciclo de vida. A avaliação pode ajudar você 
e seus clientes a tomar decisões mais conscientes.

FSC®

O portfólio inclui papéis para diversas aplicações: 
alimentos, vinhos, bebidas alcoólicas, 
logística, promocionais, entre outras. 

Wash-off
Reutilize suas garrafas, retirando seus rótulos facilmente 
em um equipamento de lavagem convencional. 
Usando uma construção inovadora de camada 
dupla e um adesivo exclusivo, os autoadesivos 
Fasson® Wash-off destacam-se facilmente do vidro 
ao serem limpos com água quente, resultando em 
um frasco limpo para o processo de reciclagem.

Tecnologia MultiCycle™
Reutilize garrafas de cerveja e bebidas com autoadesivos  
que suportam mais de 30 ciclos de vida do produto. 
A tecnologia Multicycle™ da Avery Dennison é 
uma nova solução de autoadesivo permanente que 
maximiza impacto na prateleira e traz uma mudança 
radical em efi ciência operacional e logística.

CleanFlake™
Desenvolvido para acelerar o processo de reciclagem 
de embalagens PET, o portfólio Clean Flake™ da Avery 
Dennison apresenta um adesivo reciclável base água. 
O frontal e o adesivo são separados dos fragmentos 
de PET de forma totalmente limpa, permitindo a 
conservação dos recursos virgens da embalagem PET 
e reduzindo, desta forma, o descarte de material.

Adesivo Fasson® S9500
Permite criar embalagens totalmente compostáveis 
usando as soluções Avery Dennison.

Conteúdo Reciclável
A Avery Dennison tem frontais contendo resíduos 
de papel reciclado proveniente do pós-consumo.

Produtos renováveis e de base biológica
A Avery Dennison oferece várias alternativas para os 
clientes que buscam soluções baseadas em materiais 
renováveis e de base biológica responsáveis: do 
PLA ao papel de fi bra de cana e muito mais. Um 
bom exemplo é o Biobased PE feito de cana de 
açúcar e base de etileno - uma fonte renovável.


