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STOP LIGHT
INDICATIVOS:
Especialmente desenvolvido para impressão digital solvente (leve e pesado);
Ideal para bloqueio de luz e imagens de campanhas promocionais;
Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;
Na aplicação: Boa estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas regulares;
Proporciona aparência, conversão e aplicação;
Adesivo permanente de boa estabilidade para ﬁxação;
Indicado para aplicações de médio à longo prazo de exposição.
ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:
PVC 100 micras Monomérico Calandrado (isento de chumbo)
aparência branco semi brilho sem textura, com verso preto “Blackout”.
ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:
Adesivo Acrílico Aquoso Permanente
Propriedades Ecologicamente Corretas
ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):
Papel couché siliconizado com gramatura de 150g
DURABILIDADE ESPERADA:
4 anos (uso externo)
Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (conﬁrmar em testes).
LARGURAS DISPONÍVEIS:
1,00 / 1,52 / 1,80M (ou fração compatível)
DICAS DE UTILIZAÇÃO:
NA APLICAÇÃO

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de
pelos ou ﬁapos.
NA MANUTENÇÃO

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.
Jatos de pressão não são recomendados para limpeza do produto.
NA REMOÇÃO (quando aplicável)

Para a remoção deﬁnitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura ambiente.
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BRANCO FOSCO - PELÍCULA PERMANENTE
INDICATIVOS:
Especialmente desenvolvido para impressão digital solvente (leve e pesado);
Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;
Na aplicação: Boa estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas regulares;
Proporciona aparência, conversão e aplicação;
Adesivo permanente de boa estabilidade para ﬁxação;
Indicado para aplicações de médio à longo prazo de exposição.
ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:
PVC 100 micras Monomérico Calandrado (isento de chumbo).
Aparência branco fosco sem textura .
ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:
Adesivo Acrílico Aquoso Permanente.
Propriedades Ecologicamente Corretas.
ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):
Papel couché siliconizado com gramatura de 150g.
DURABILIDADE ESPERADA:
4 anos (uso externo)
Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (conﬁrmar em testes)
LARGURAS DISPONÍVEIS:
1,00 / 1,22 / 1,40 / 1,52 / 1,60 / 1,80m (ou fração compatível)
DICA DE UTILIZAÇÃO:
NA APLICAÇÃO

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de
pelos ou ﬁapos.
NA MANUTENÇÃO

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.
Jatos de pressão não são recomendados para a limpeza do produto.
NA REMOÇÃO (quando aplicável)

Para a remoção deﬁnitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura ambiente.
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BRANCO FOSCO - PELÍCULA ECONÔMICA
INDICATIVOS:
Especialmente desenvolvido para impressão digital solvente (leve e pasado);
Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;
Na aplicação: Boa estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas regulares;
Proporciona aparência, conversão e aplicação;
Adesivo permanente de boa estabilidade para ﬁxação;
Indicado para aplicações de médio à longo prazo de exposição.
ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:
PVC 80 micras Monomérico Calandrado (isento de chumbo).
Aparência branco fosco sem textura.
ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:
Adesivo Acrílico Aquoso Permanente
Propriedades Ecologicamente Corretas
ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):
Papel couché siliconizado com gramatura de 120g
DURABILIDADE ESPERADA:
4 anos (uso externo).
Durabilidade difenciada para exposição horizontal (conﬁrmar em testes).
LARGURAS DISPONÍVEIS:
1,00 / 1,06 / 1,22 / 1,40 / 1,52m (ou fração compatível).
DICAS DE UTILIZAÇÃO:
NA APLICAÇÃO

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de
pelos ou ﬁapos.
NA MANUTENÇÃO

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.
Jatos de pressão não são recomendados para limpeza do produto.
NA REMOÇÃO (quando aplicável)

Para a remoção deﬁnitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura ambiente.
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BRANCO SEMI BRILHO
INDICATIVOS:
Especialmente desenvolvido para envelopamento veicular e corrugados;
Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;
Na aplicação: Excelente estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas irregulares;
Proporciona aparência, conversão e aplicação;
Adesivo reposicionável de boa estabilidade para ﬁxação;
Indicado para aplicações de longo prazo de exposição.
ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:
PVC 55 micras Polimérico Calandrado (isento de chumbo)
Aparência branco semi brilho sem textura
ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:
Adesivo Acrílico Aquoso Reposicionável
Propriedades Ecologicamente Corretas
ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):
Papel couché siliconizado com gramatura de 150g
DURABILIDADE ESPERADA:
5 anos (uso externo)
Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (conﬁrmar em testes)
LARGURA DISPONÍVEIS:
1,22m (ou fração compatível)
DICAS DE UTILIZAÇÃO:
NA APLICAÇÃO

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de
pelos ou ﬁapos.
NA MANUTENÇÃO

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.
Jatos de pressão não são recomendados para limpeza do produto.
NA REMOÇÃO (quando aplicável)

Para a remoção deﬁnitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura ambiente.
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TRANSPARENTE FOSCO
INDICATIVOS:
Especialmente desenvolvido para impressão digital solvente (leve e pesado);
Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;
Na aplicação: Boa estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas regulares;
Proporciona aparência, conversão e aplicação;
Adesivo permanente de boa estabilidade para ﬁxação;
Indicado para aplicações de médio à longo prazo de exposição;
Excelente acabamento para laminação a “frio” de materiais impressos.
ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:
PVC 80 micras Monomérico Calandrado (isento de chumbo)
Aparência Transparente Fosco sem textura
ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:
Adesivo Acrílico Aquoso Permanente
Propriedades Ecologicamente Corretas
ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):
Papel Couché Siliconizado com gramatura de 125g e 150g
DURABILIDADE ESPERADA:
4 anos (uso externo)
Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (conﬁrmar em testes)
LARGURA DISPONÍVEIS:
1,00 / 1,06 / 1,22 / 1,40 / 1,52 / 1,60 / 1,80m (ou fração compatível) (sob consulta)
DICAS DE UTILIZAÇÃO:
NA APLICAÇÃO

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de
pelos ou ﬁapos.
NA MANUTENÇÃO

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.
Jatos de pressão não são recomendados para a limpeza do produto.
NA REMOÇÃO (quando aplicável)

Para a remoção deﬁnitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura
ambiente.
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TRANSPARENTE BRILHO
INDICATIVOS:
Especialmente desenvolvido para impressão digital solvente (leve e pesado);
Na impressão: Excelente aderência e estabilidade de tinta;
Na aplicação: Boa estabilidade em diversas superfícies lisas com curvas regulares;
Proporciona aparência, conversão e aplicação;
Adesivo permanente de boa estabilidade para ﬁxação;
Indicado para aplicações de médio à longo prazo de exposição;
Excelente acabamento para laminação a “frio” de materiais impressos.
ESPECIFICAÇÃO DO FRONTAL:
PVC 100 micras Monomérico Calandrado (isento de chumbo)
Aparência Transparente Brilho sem textura
ESPECIFICAÇÃO DO ADESIVO:
Adesivo Acrílico Aquoso Permanente
Propriedades Ecologicamente Corretas
ESPECIFICAÇÃO DO LINER (PAPEL PROTETOR):
Papel Couché Siliconizado com gramatura de 125g e 150g
DURABILIDADE ESPERADA:
4 anos (uso externo)
Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (conﬁrmar em testes)
LARGURA DISPONÍVEIS:
1,00 / 1,22 / 1,40 / 1,52 / 1,60 / 1,80m (ou fração compatível) (sob consulta)
DICAS DE UTILIZAÇÃO:
NA APLICAÇÃO

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e detergente neutro e panos isentos de
pelos ou ﬁapos.
NA MANUTENÇÃO

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.
Jatos de pressão não são recomendados para a limpeza do produto.
NA REMOÇÃO (quando aplicável)

Para a remoção deﬁnitiva do produto é indicado que seja feito em lugares com temperatura
ambiente.
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