
PRODUTO 
CÓDIGO 

FRONTAL          

Descrição:

Aplicação:

Gramatura Espessura Índice de 
Brancura

Opacidade Brilho Alvura

Dados
Técnicos G/m2 Mícron % % % %

77 ± 6 71 ± 8 min 107 Min 89 Min 48 Min 83

ADESIVO

Descrição:

Aplicação:          

Tack Coesão 
(mínima)

Temperatura minima 
de Aplicação

Temperatura 
de Trabalho 
(mínima)

Temperatura 
de Trabalho 
(máxima)

N/m Hora o C o C o C
450 5 5 -5 80

LINER        

Descrição:

Ideal para impressão multicolorida, onde definição e um elevado grau de detalhes de imagens são requeridos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PAPEL COUCHÊ / LINER TIPO COUCHÊ / ADESIVO ACRÍLICO
FSC COC COATED GLOSS 80/KBC90 P10P

FSC COC COATED GLOSS 80 

Papel Couchê  semi-brilho, isento de madeira. Certificado pela cadeia de custódia FSC®

Excelente printabilidade em sistema tipográfico, flexográfico, off-set e hot-stamping.

Dados
Técnicos

Papel branco, siliconado apenas em uma face.

P 10P

Adesivo permanente acrílico modificado em emulsão aquosa.

Adesivo desenvolvido para uma ampla faixa de apliacações pois possui boa agressividade inicial (tack) e elevado grau 

de adesividade final. Apresenta boas propriedades de conversão. 

KBC 90

Descrição:

Aplicação:         

Transparência Resistência à 
Tração

Alongamento 
à Ruptura

Dados MD-CD MD-CD
Técnicos g/m2 Mícron % % Kg/m %

90 ± 4 90 ± 5 96 ± 2 - - -

Gramatura Total

Espessura Total

Papel branco, siliconado apenas em uma face.

Utilizado em setores onde são necessárias excelente estabilidade dimensional e notável rigidez.

Gramatura Espessura Opacidade

185 + 10 g/m2

177 + 14 um

ORIENTAÇÃO DE USO: O material deve ser aplicado em superfície limpa e seca, livre de poeira, óleo e desmoldantes.

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 1 ano a partir da emissão da nota fiscal, desde que permaneça estocado em sua
embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 20-22o C e Umidade Relativa de 50-55%.

GARANTIA LIMITADA: Todas as informações acima, relativas aos produtos ARCONVERT são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações
sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Considerando as mais 
diversas aplicações possíveis a ARCONVERT BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus produtos conforme suas especificações, mas não garante de
maneira alguma o uso final dos mesmos. O utilizador deve verificar a autenticidade do produto quanto a aplicação especifica e assumir os riscos por uso
incorreto. 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 ARCONVERT BRASIL fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao valor do produto, emitindo
um crédito ou reposição do mesmo. 
Nenhum vendedor ou representante da ARCONVERT BRASIL está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação
contrária ao acima expressado.
Em caso de dúvida quanto à aplicação, consultar nosso Departamento Técnico.
Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações no documento e/ou produto acima citados sem prévio aviso.
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