RÓTULOS EM ROLO E

ETIQUETAS AUTOADESIVAS

Saiba qual o tipo de produto mais indicado para si!
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FRONTAL
Produzir uma etiqueta adequada para uma determinada utilização exige dispor de um frontal idóneo e de um
adesivo correcto. Tendo em conta as especificações do cliente há uma grande variedade de materiais que podem
ser utilizados como frontal de uma etiqueta.

ADESIVO
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O adesivo deve ser escolhido de acordo com alguns factores que têm relevância tais como: a temperatura de
aplicação, a temperatura de funcionamento e a superfície onde vai ser colado o rótulo (lisa ou rugosa, seca ou
húmida). É ainda importante ter em consideração o tipo e a velocidade dos dispensadores e o ângulo da superfície
quando se trata de embalagens redondas.
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SUPORTE
O Suporte é um papel que tem uma camada de silicone no lado que está em contacto com o adesivo. A principal
função do suporte é proteger o adesivo até ao momento da aplicação da etiqueta. Há vários materiais que podem
ser utilizados como suporte: filme, papel kraft, papel glassine. A escolha de um suporte com uma elevada resistência
mecânica e espessura uniforme garante uma maior produtividade do dispensador e reduz ao mínimo os custos de
funcionamento.

ACABAMENTO
O acabamento é um processo que adiciona valor ao rótulo. O acabamento pode transformar um simples rectângulo
de papel impresso numa etiqueta diferenciada.
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PAPEL
COUCHÉ

Papel estucado com acabamento meio brilho, brilho ou mate. Indicado
para rotular produtos em geral.

FINE PAPER

Papel com acabamento texturado, ideal para aplicações em produtos
gourmet.

LASER / OFFSET

Papel não estucado, isento de pasta mecânica ( Offset ) ou com garantia
para impressão laser ( laser ).

TÉRMICO SEM PROTEÇÃO

Papel indicado para aplicações em que a vida útil da etiqueta é curta. É
utilizado nos sectores do comércio, logística e distribuição.

TÉRMICO COM PROTECÇÃO

Papel adequado para aplicações em que se pretende uma maior
durabilidade ou resistência do rótulo.

VOID / SEGURANÇA

Papel que permite evidenciar a violação e impossibilita a sua remoção.

FLUORESCENTE

Papel especial com um efeito luminoso, indicado para etiquetas em que se
pretende uma visualização directa ou chamativa.

METALIZADOS
Papel com efeito metálico (ouro e prata), utilizado na rotulagem de
produtos de um segmento premium.

FILME
POLIETILENO - PE

O PE é adequado para aplicações em que é requerida a flexibilidade do
frontal (embalagens flexíveis), funciona bem em superfícies rugosas e
difíceis. O PE tem uma gramagem menor e mais resistência ao corte do que
o PVC (rasga num dos sentidos).

VINIL - PVC

É um material indicado para aplicações no exterior, com boa flexibilidade,
durabilidade e resistência a agentes químicos. O PVC tem uma espessura
superior aos filmes PP e PE.

POLIPROPILENO - PP

É adequado para aplicação em embalagens rígidas, tem um alto nível de
brilho, excepcional transparência e funciona bem em dispensadores de
alta velocidade (não rasga). O PP é indicado para aplicações em que
não haja exposição prolongada a agentes atmosféricos. É um material
que tem boa resistência a baixas temperaturas.

TYVEK

É um material utilizado para aplicações especiais como dorsais para
qualquer tipo de desporto (não rasga).

ADESIVO
PERMANENTE

REMOVÍVEL

O adesivo permanente tem um elevado tack e uma adesão final muito
resistente. Após a sua secagem apenas descola com muita dificuldade.
Nesta família de adesivos há dois tipos: o super permanente e o adesivo
de cura UV para indústria química, automóvel e superfícies críticas.

É um adesivo que se descola independentemente do período de tempo
decorrido após a sua aplicação, sem deixar qualquer resíduo sobre a
superfície onde foi aplicado.

ESPECÍFICO

É um adesivo que permite que a etiqueta, após aplicada, possa ser
removida e colada novamente, sem deixar qualquer tipo de resíduo, não
perdendo a aderência.

Adesivo para congelados, ultracongelados e frios. Adesivo de baixa
migração para contacto directo com géneros alimentícios. Adesivo para a
aplicação em garrafas não recuperáveis. Adesivo para produtos
farmacêuticos.

REPOSICIONÁVEL

HOT MELT

É um adesivo utilizado em embalagens de plástico, tem um tack muito
elevado e não tem resistência ao calor. Indicado para superfícies rugosas.

ACABAMENTO
VERNIZ

Aplicação de verniz mate ou brilho, geral ou com reserva.

EMBOSSING

COLD STAMPING

Impressão de efeito visual diferenciado, através da utilização de uma
película metalizada e de um cliché com efeitos especiais. Existe ainda a
possibilidade de utilizar películas com efeito holográfico.

Relevo em algumas zonas da rótulo.

HOT STAMPING

Estampagem a quente para rótulos especificos.

LAMINAÇÃO

Aplicação de película transparente ou especial para aumentar a
resistência da etiqueta e conferir-lhe luminosidade.

BRANCO OPACO

Branco impresso com duas cabeças que apresenta uma excelente
opacidade.

CONSUMIVEIS
A Formato representa algumas marcas de consumíveis para impressoras térmicas. O Ribbon é uma película plástica revestida com tinta que, ao ao ser
submetida a uma temperatura elevada quando passa na cabeça da impressora, transfere a informação para a etiqueta. A fita de transferência térmica
pode ser revestida de cera, resina ou mistura de ambos e varia conforme o tipo de frontal a imprimir.

RIBBON CERA

RIBBON RESINA

RIBBON MISTO

Adequado para impressão em papel. A cera
não tem grande resistência a variações de
temperatura,
atrito
ou
contacto
com
substancias químicas.

É um ribbon com alta performance e resistência,
composto de uma camada de resina. É
adequado para impressão em filme ( PE, PP ) e
garante a durabilidade da informação
impressa ( congelados e produtos de limpeza ).

Resulta da junção de cera e resina. Este ribbon
possui resistência ao calor, humidade e atrito
superior ao ribbon cera mas inferior ao ribbon
resina. É adequado para impressão em papel
ou filme e indicado para soluções que
necessitem de resistência e qualidade na
impressão.
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