
CONVERSÃO
A linha de produtos AD450 GS é recomenda 
para:

RECORTE EM PLOTTER
TRANSFERÊNCIA TÉRMICA
SERIGRAFIA

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
INTERIORES E EXTERIORES
PONTOS DE VENDA / EVENTOS
FROTAS

DESCRIÇÃO
Ideal para uso em pontos de venda a linha AD450 GS é 
composta por filmes de PVC monoméricos em 44 diferentes 
cores idealizadas para a comunicação visual do dia a dia.
Com a linha AD 450 GS você conta com todo o suporte de 
uma líder em soluções auto adesivas combinado a um preço 
competitivo para aplicações de curta duração. 

CARACTERÍSTICAS
> Excelente custo benefício; 
> Alto desempenho no processo de recorte e depilado
> Impressão no liner que facilita o recorte e a aplicação;
> Excelente desempenho em aplicações exteriores;
> Adesivo permanente muito versátil que se adequa a 

grande maioria dos substratos;
> Oferta concisa de cores populares, incluindo 22 opções 

com acabamento matte e 22 opções em acabamento 
brilho.

Boletim técnico de produto

Espessura do filme: 75µ

Adesivo: permanente transparente

Liner: Kraft 130g 1 camada de PE.

Durabilidade Garantida: 

AD450 GENERAL SIGNAGE
Cores vibrantes Robustez de performance aliada a um excelente custo-benefício.

- Coloridos: 2 anos
- Metálicos: 1,5 anos



Avery Dennison do Brasil Ltda          
Rod. Vinhedo-Viracopos, Km 77 
Vinhedo –SP –Brasil 

Propriedade Valor

Espessura, frontal 75 (±10) µm

Gramatura, liner 130 (±10) g/m2

Estabilidade Dimensional < 0.5 mm 

Adesão Inicial ≥ 480 N/m

Adesão final ≥ 640 N/m

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ARMAZENAGEM E GARANTIA
Os produtos Avery Dennison devem ser armazenados em sua embalagem original, sem exposição solar ou 
fonte de calor com incidência direta. O produto apresenta dois anos de garantia de vida-útil quando 
armazenado a 25ºC ±5ºC e umidade relativa de 50% ±5%.

Boletim técnico de produto

Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem notificações prévias.

AVISO IMPORTANTE AO COMPRADOR
As recomendações gerais sobre nossos produtos se baseiam em nosso conhecimento e experiência, porém, considerando as mais 
diversas aplicações possíveis, as mesmas não constituem nem geram garantia de nenhum tipo sobre o uso dos mesmos materiais. A 
AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus produtos conforme suas especificações, mas não garante de 
maneira alguma o uso final dos mesmos. Ao cliente, serão fornecidas amostras para que realize independentemente os testes e 
aprovações preliminares. Se demonstrado que algum produto encontra-se fora da especificação, A AVERY DENNISON DO BRASIL 
LTDA. fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao valor do produto, emitindo um crédito ou reposição do mesmo. 
NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SEJA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA QUALQUER USO 
PARTICULAR, OU DE OUTRA FORMA, EXCETO AO ACIMA ESTABELECIDO (O QUE SE INDICA EXPRESSAMENTE NO LUGAR 
DE TODAS AS GARANTIAS) SE APLICARÁ AOS PRODUTOS VENDIDOS PELA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. 
ESPECIFICAMENTE NEGA OU EXCLUI QUALQUER OUTRA GARANTIA CONTRÁRIA AO ACIMA EXPRESSADO. NENHUMA 
EXCEÇÃO, ALTERAÇÃO, ADIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SEJA 
EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR UM FUNCIONÁRIO EXECUTIVO DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. Nenhum 
vendedor, representante ou agente da AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem 
efetuar nenhuma representação contrária ao acima expressado.


