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Como comprar o produto certo

Partindo do princípio que não existem os chamados "ADESIVOS UNIVERSAIS", aqueles que colam
em tudo, pode-se obter um bom índice de segurança quanto a escolha do adesivo correto, quando se
obtém, do usuário da etiqueta adesiva, algumas informações:

Natureza do objeto onde será aplicada a etiqueta:

Papel, Papel Calandrado ou Tratado, Cartão Kraft, Vidro, Metal, Madeira, Cerâmica,
Plástico, etc...

Condições externas no momento da aplicação:

Umidade, temperatura, limpeza da superfície que recebe o adesivo, etc...

Modo de Aplicação:

Manual, através de sistemas seriados ou Automáticos de etiquetagem, sendo que neste caso convém
indicar o tipo de equipamento que vai transportar, marcar e aplicar a etiqueta.

Tipos de adesivos que o mercado oferece
Existem basicamente, dois grandes grupos de adesivos:

Acrílicos:

Boa adesividade inicial, com formulação química específica, sendo sua utilização, mais indicada nos
revestimentos de vinis, poliesteres e papéis que serão submetidos a condições mais rigorosas. Especiais
para aplicações onde se exige resistência a altas temperaturas.

Holt Melt:

Base de borracha sintética, com recursos mais limitados, só indicados para aplicações sobre plásticos,
poliolefinas apresentando ótima resistência ao congelamento.

Tipos de adesivos 
1. PERMANENTE

CC-500 Adesivo acrílico transparente PERMANENTE, em dispersão aquosa com
agressividade instantânea e elevado grau de adesividade final, recomendado por sua
resistência a altas temperaturas e raios ultravioleta.

Resistência ao Calor (até 1100 C)
Resistência ao Calor por curto período (acima de 1300 C)
Temperatura de Aplicação (ambiente) +100 C a +500 C
Recomendado para aplicações sobre couros, tecidos, vidros, cerâmicas, metais tratados e
pintados.
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Obs:O uso é generalizado para etiquetas de preços de qualquer marca de etiquetadora manual ou
automática, inclusive balanças eletrônicas. O adesivo apresenta durabilidade de 2 anos para
aplicação interna . 

Nota: Não pode ser aplicado sobre superfícies úmidas (frutas) nem sobre substratos a base de plásticos,
polietileno ou poliolefinas em geral.

Tem aplicação padronizada nos seguintes produtos  em rolos ou folhas descritos na tabela
abaixo:

Código Descrição
1112.00.

1167.00.

1180.00.

1185.00.

1199.00.

1267.00.

1285.00.

2185.00.

2185.18.

3101.00
3102.00
3201.00
3202.00
4101.00
4102.00
4201.00
4202.00
4201.11
4202.22
4301.00
4302.00
5101.00
5102.00
5103.00
7501.00
8011.00
8167.00
8430.00
8510.00

Papel Branco 70 g/m2 com protetor 125 g/m2

Papel Branco 70 g/m2 com protetor 67 g/m2

Papel térmico 63 g/m2 com protetor 67 g/m2

Papel Branco 70 g/m2 com protetor 105 g/m2

Papel Branco 70 g/m2 com 2 protetores 67 g/m2

Papel Couche 85 g/m2 com protetor 67 g/m22
Papel Couche 85 g/m2 com protetor 105g/m2

Papel Alto Brilho 90 g/m2 com protetor 67 g/m2

Papel Alto Brilho 180 g/m2 com protetor 105 g/m2

Papel Laminado Prata Brilhante
Papel Laminado Prata Fosco
Papel Laminado Ouro Brilhante
Papel Laminado Ouro Fosco
Vinil Branco 0,10 mm de espessura
Vinil Transparente 0,10 mm de espessura
Vinil Branco 0,08 mm de espessura
Vinil Branco 0,08 mm de espessura
Vinil Branco 0,07 mm de espessura
Vinil Transparente 0,07 mm de espessura
Vinil Branco 0,05 mm de espessura
Vinil Transparente 0,05 mm de espessura
Poliester Metalizado Prata Brilhante
Poliester Transparente
Poliester Metalizado Ouro Brilhante
TNT (Tecido não tecido) auto-adesivo
Adesivo transferível
Papel Dupla Face
Vinil Dupla face
Poliester Dupla Face

Nota: Para padronização dos tipos de adesivos CC-500, todos os produtos descritos acima terão a
impressão da marca  no verso dos papéis e películas na (COR AZUL), com exceção feita aos
produtos 4301.00 e 4302.00 na (COR VERDE) para se identificar a diferença de espessura dos
mesmos.

Vinis para recorte eletrônico ou manual e para impressão descritos na tabela abaixo:

Código Descrição
4101.01
4201.00
4103.00
4103.01
4202.00

Vinil Branco Fosco 0,08 mm de espessura
Vinil Branco Brilhante 0,08 mm de espessura
Vinil Preto Fosco 0,08 mm de espessura
Vinil Preto Brilhante 0,08 mm de espessura
Vinil Transparente 0,08 mm de espessura

Nota: Para padronização dos tipos de vinis, na espessura 0,08 mm, todos os produtos descritos acima
terão impressão da marca  no verso das películas na (COR LARANJA). Dos códigos 4105.00
até 4113.00 vinis coloridos monoméricos, são fornecidos nas cores amarelo, azul, vermelho e verde em
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vários tons, totalizando 44 cores. Dos códigos 4601.00 até 4610.03 vinis coloridos poliméricos, são
fornecidos mais 18 cores.

CC-600 Adesivo Acrílico PERMANENTE com ótima adesividade inicial e excelente grau de
adesividade final. Ideal para etiquetas onde se exige um maior poder de adesão e resistência ao calor. 

Obs.: Demais dados idênticos ao adesivo CC-500.

Nota: Tem um bom resultado quando aplicado sobre substratos à base de plásticos, polietileno ou
poliolefinas em geral.

Tem aplicação padronizada nos seguintes produtos , em folhas ou rolos descritos abaixo:

Código Descrição
1101.00
1185.11
1285.11
8167.00

Papel Laminado com adesivo do lado do alumínio
Papel Branco 70 g/m2 com protetor 105 g/m2

Papel Couche 85 g/m2 com protetor 105 g/m2

Papel Dupla Face

Nota: Para a padronização dos tipos de adesivos CC-600, todos os produtos descritos acima terão a
impressão da marca  no verso dos papéis na (COR VERDE).

2. Removível 

CC-300 Adesivo Acrílico Transparente REMOVÍVEL, com excelente performance de removibilidade
especialmente desenvolvido para revestir a película protetora e para a máscara de transferência. 

Nota : Não deixa resíduos de adesivo após a remoção da película.

Tem aplicação padronizada nos seguintes produtos  em rolos descritos abaixo:

Código Descrição
4104.00
4104.01
4104.02
4104.03

Filme de Proteção Azul Translucido Baixo Tack
Mascara de Transferencia Azul Alto Tack
Filme de Proteção Transparente Baixo Tack
Máscara de Transferência Transparente Alto Tack

Nota: Para a padronização dos tipos de adesivos CC-300, todos os produtos descritos acima terão a
impressão da marca  no verso das películas: no Baixo Tack (COR VERDE) e Alto Tack (COR
VERMELHA).

ÁREA DE UTILIZAÇÃO DOS VINIS-AUTO-ADESIVOS: 

Marcas de frotas de veículos e carrocerias para transporte.
Decorações para vagões de trens, ônibus, barcos e veículos recreativos.
Marcas em postos de gasolina, pavilhões, barracas promocionais, bandeiras e estandartes.
Exibições em áreas de vendas, máquinas vendedoras e centros comerciais.
Adesivos decorativos e identificações de modelos de automóveis.
Equipamentos agrícolas e construção.
Cartazes de segurança, placas de Identificação, letras e números.

Resistência às Intempéries: 

A experiência obtida por meios de ensaios com exposições às intempéries, têm demonstrado que
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quando são aplicadas de acordo com os procedimentos recomendados, pode-se assegurar que as
películas poliméricas duram de 2 a 3 anos.

 
Para maiores esclarecimentos, solicite 

pelo nosso E-Mail 
ou 

pelo telefone (011) 4056-3977
ou

DDG 0800-7040400
ou

DDG 0800-194666
ou

pelo FAX (011) 4048-1395
ou dirija-se à 

Av. Alda, 1893 - Diadema - São Paulo -
SP - Brasil - CEP 09910-170

ou a um de nossos representantes.

mailto:aplike@aplike.com.br
https://www.aplike.com.br/frame.htm

