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Armazenamento
Mantenha o material em local seco e sem umidade, evite 
colocar o material fora de sua caixa para que não ganhe 
umidade. Apenas retire o material necessário para trabalhar.

Con�guração
Nossos materiais podem trabalhar com todos os tipos de 
impressoras, conforme especificações, mas é de muita 
importância fazer testes de impressão e prova de cor antes de 
começar a trabalhar.

Sobre-impressão
Após a impressão, o material está pronto para todos 
os tipos de sobreimpressão. Tudo depende da 
utilidade final do material. Para mais informações, 
consulte o conselho de nossa equipe de vendas.

Manipulação 
Evite o contato direto com o material, isso pode causar 
marcas nos dedos. Use luvas para proteger o material.

Impressão
Depois que a impressão estiver concluída, verifique se a 
configuração estava correta, as cores podem variar 
dependendo da configuração. Sempre tente fazer impressão 
de alta qualidade.

• Durabilidade: 2 a 3 anos
• Cracteristicas: tratado 1 face
• Fabricante: Adespan    

Processamento em Folhas:

Adesivo tratado, podendo ser usado nas impressoras digitais laser (Tonner) e também em impressoras 
jato (Inkjet), com tinta corante ou pigmentada.

Material recomendado para plotters de recorte como Silhouette Cutok, etc.

Muito utilizado para artesanato e impressão de etiquetas e rótulos para embalagem de alimentos cuja 
aparência precisa de tons vintage, retro e antiguidade.

Mas é de muita importância fazer testes de impressão e prova de cor antes de começar a trabalhar.

PAPEIS
ESPECIAIS

SRA3
33x48

A3
29,7x42

KRAFT

ACRILICA (cola)

LINER SILICONIZADO

•
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•

• A4
29,7x21

Adespan não se faz responsável pelos procedimentos internos dos compradores. Antes de utilizar nossos produtos é recomendável fazer testes 
e perante alguma dúvida buscar a assessoria de nossos vendedores sobre as características do material.
Agradecemos sua compreensão.

Adespan sempre recomenda trabalhar com toner de boa qualidade. Adespan não se faz responsável pelo uso de tintas de baixo rendimento 
porque isso pode afetar a durabilidade e qualidade da impressão de nossos produtos. Sempre procure a assessoria de nossos vendedores 
antes de efetuar a compra.

Para iniciar o processo de devolução e necessário que o produto seja devolvido a fábrica, junto com a nota fiscal de devolução. No momento 
que o material chegar nas dependências da empresa, serão realizados testes e verificação, assim que constatado o problema, a Adespan enviara 
a reposição com produtos testados para evitar erros futuros de utilização.

• Frontal: adesivo 90 gr
• Superfície: liner papel 150gr
• Gramatura total: 240gr
• Cola: Acrílica / 20g m2

Impressão digital laser

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

Impressão digital Inkjet (Pigmentada)


