
 
 

Antalis do Brasil 

Av.: João Paulo Ablas, 777 - Cep 06711 - 250 

Tel/Fax + 55 (11) 4617 8600 

Cotia - São Paulo - Brasil 

 

a n t a l i s b r a s i l . c o m .b r  
SAC: 55 (11) 4617 8600 

 

ADESIVO ADESPAN MATT S1600 90G *FSC (FRONT) 
 
 

Frontal  
 
Papel branco fosco para 
impressão offset plano, Não 
recomendado à aplicação de 
verniz. Este frontal possui 
certificação FSC®, atestando 
nosso compromisso de utilização 
de matérias-primas provenientes 
de florestas com manejo 
responsável. 
 

Gramatura: 63,5 g/m² 
(61,0 - 66,0) 

Espessura: N/A 
Tratamento 
Superficial: 

N/A 

 

Adesivo 
 
Fasson S1600 é um adesivo 
permanente para própositos 
gerais com boas características de 
"tack" e adesão. Indicado para 
aplicações promocionais de curta 
duração. Recomendado para 
aplicações em superfícies 
regulares. 
 

Tipo: Hot Melt 

Temperatura 
mínima de 

 
- 3ºC 

Aplicação: 

Temperatura de 
Serviço: 

- 40 ºC a 70 
ºC 

 

Protetor 
 
Papel couchê branco com 
impressão "Adespan" no verso. 
 

Gramatura: 90 g/m² (85,1 - 
94,5) 

Espessura: 90,5 μ (86,0 - 
95,0) 

Tração: N/A 
Força de Rasgo: N/A 

 

Conjunto 
 

Gramatura Total  183,8 g/m² 
(172,1 - 195,5) 

Espessura Total 174,0 μ (160,0 
- 188,0) 

Tack mín. 800 N/m 
(FTM9) 

Adesão mín. 800 N/m 
(FTM1) 

Release 7,0 - 17,0 
g/1pol 

Gramatura de 
Adesivo 

N/A 

 
 

Aplicações e usos do produto 
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Este produto pode ser usado para conversão de etiquetas e encartes 
adesivos para fins promocionais, com boa qualidade de impressão. Não é 
recomendado para impressões sofisticadas ou quadricromia.Ideal para 
aplicações promocionais de curta duração. Produto recomendado para 
conversão plana e rotulagem manual.Para mais orientações sobre 
armazenagem e empilhamento das folhas, consulte o envoltório do 
pacote. A Avery Dennison do Brasil possui a licença FSC - C107100 para 
uso da marca registrada FSC. 
 

Durabilidade 
 
Salvo outra especificação documentada, a durabilidade deste produto é 
de um ano, armazenado a 25º C e 50% de Umidade Relativa. 
 

Garantia Limitada 
 
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. 
 


