
 
Especificação Técnica de Produto  

 
 

COLACRIL® COUCHÊ 80G/ADC6000/CC90G 
  
Descrição do Produto 
Frontal em papel couchê, na gramatura de 80 g/m2, adesivo Hot-Melt permanente (ADC6000) e liner em papel couchê de 90 
g/m2. 
 
 

Aplicações 
O COLACRIL® COUCHÊ 80G/ADC6000/CC 90G é indicado para rótulos e etiquetas auto-adesivas em papel que requeiram 
excelente qualidade gráfica e de adesão.  Apresenta excelente lisura e maciez, se acomodando com facilidade às superfícies. O 
ADC 6000 é um adesivo dedicado à baixa temperatura (Ex.: Câmaras frias, Frigoríficos, Produtos Congelados, etc.), além disto, 
por possuir alta adesividade e tack, apresenta também excelente performance em superfícies de difícil aderência, mesmo em 
temperatura ambiente. Ex.: frutas, superfícies rugosas, caixa de papelão, poliolefinas, metais e bombonas plásticas. Este 
adesivo possui Laudo de Atoxidade. Obs.: Sugerimos realizar testes prévios de aplicação antes de adquirir um lote. 
 

Temp. Mínima (Frio): -20°C - Temp. Máxima (Calor): +60°C – Temp. Aplicação Mínima: +5°C 
 
Sistemas de Impressão 
O COLACRIL® COUCHÊ 80G/ADC6000/CC 90G possui excelente imprimibilidade no sentido da fibra (MD) com tintas para 
papéis em sistemas de impressão flexográfica (U.V, Água e Solvente), rotogravura (Água e Solvente), letterpress (U.V), 
tipografia (Solvente), offset (U.V e Convencional) plana e rotativa e serigrafia convencional e U.V, porém recomendamos 
consultas e testes com seu fornecedor de tintas antes de qualquer definição. 
 
Vantagens 
O COLACRIL® COUCHÊ 80G/ADC6000/CC 90G oferece excelente performance nas mais diversas superfícies. O liner em 
papel couchê apresenta melhor planicidade que os produtos convencionais. A siliconização do liner pelo processo solventless 
apresenta força de release suave e constante. Identificado no verso do liner com a impressão COLACRIL HM na cor cinza e 
também sem impressão (Neutro). Material disponível em folhas. 
 
Propriedades 
CARACTERÍSTICAS DO FRONTAL: PAPEL COUCHÊ 

                        Descrição           Método de Ensaio                        Valores 
Papel tipo --- Couchê Semi-Brilho 
Gramatura (g/m²) MEC 25 80,0 +/- 7,0 
Espessura (micra) MEC 14 72,0 +/- 8,0 

CARACTERÍSTICAS DO ADESIVO: ADC6000 
                      Descrição            Método de Ensaio                        Valores 
Adesivo tipo  --- Hot melt Permanente 
Gramatura (g/m²)  FTM 12 26,0 +/- 2,0 
Adesividade (gf/25 mm) TLMI – 300 mm/min 
Substrato: Vidro FTM 1 ≥ 2700 

Tack (kgf/25 mm) Loop Tack – 300 mm/min 
Substrato: Vidro FTM 9 ≥ 2,10 

Release (gf/25 mm) TLMI – 10 m/min  FTM 4 8,0  – 40,0  
CARACTERÍSTICAS DO LINER: PAPEL COUCHÊ 

                       Descrição            Método de Ensaio                        Valores 
Papel tipo --- Couchê 
Gramatura (g/m²) MEC 25 90,0 +/- 10,0 
Espessura (micra) MEC 14 84,0 +/- 12,0 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO FINAL 
                      Descrição            Método de Ensaio                       Valores 
Gramatura (g/m²) --- 196,0 +/- 19,0 
Espessura (micra) --- 178,0 +/- 22,0 

Janeiro/2010 
 
GARANTIAS: 
1.Todas as informações, recomendações e descrições dos produtos Colacril® são baseadas nos melhores dados disponíveis no momento da conclusão de seu desenvolvimento, porém não constituem garantia. A Colacril® 
recomenda que sejam feitos testes antes da homologação de qualquer aplicação com seus produtos. Todos os produtos Colacril® são vendidos mediante confirmação do comprador de que aquele produto se adequa ao fim a que 
se destina. Os produtos Colacril® são garantidos por 1 ano do momento da emissão de sua nota fiscal desde que mantido em sua embalagem de origem e estocado em temperatura ambiente 15°C á 30°C e umidade relativa entre 
50% á 70% , exceto tratamento corona em filmes que não são garantidos devido não possuirmos controle das condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocados. Qualquer produto que se comprove não estar dentro 
das especificações determinadas pela Colacril® e dentro do prazo de garantia previsto, será substituído sem custos para o cliente ou a critério da Colacril® será emitida uma nota de crédito no valor que esta considerar razoável. 
Ressaltamos que em nenhum caso a Colacril® será responsável por reclamações de valores superiores à reposição de seus produtos ou por danos acidentais.EXCETO AO ESTABELECIDO ACIMA, NENHUMA OUTRA 
GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA SERÁ APLICADA AOS PRODUTOS VENDIDOS PELA COLACRIL®. SEM NENHUMA EXCEÇÃO A COLACRIL® CONSIDERARÁ QUALQUER MODIFICAÇÃO, ALTERAÇÃO OU 
GARANTIA ADICIONAL NAS CONDIÇÕES CITADAS ACIMA, SALVO EM CASOS EM QUE ESTA SEJA EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR PESSOA COM PODER LEGAL PARA ESTE ATO. DOCUMENTO NÃO 
CONTROLADO SOMENTE PARA INFORMAÇÃO, PODENDO SOFRER REVISÕES SEM AVISO PRÉVIO. 
2. Produtos convertidos. Para os materiais que venham apresentar problemas de conversão, deverá ser interrompido imediatamente o processo e comunicado imediatamente a COLACRIL para análise pelo nosso 
departamento técnico. Sendo considerado as condições climáticas de aplicação e substrato. Caso seja constatado problema, será reposto somente o material fornecido (auto-adesivo), sendo que a reposição de 
produto industrializado, dependerá de avaliação do departamento técnico da COLACRIL. 
3. Para os valores e demais especificação técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da COLACRIL. 
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