
MIDIA VINIL BRANCO

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

• Durabilidade: 8 meses a 1 ano
• Fabricante: Adespan  

Processamento em Folhas e Bobinhas:

Impressão ink-jet

Adesivo em vinil com tramento exclusivo para impressoras jato de tinta ,ink-jet.

Material recomendado para plotters de recorte como Silhouette Plotter de recorte Mimaki, etc.

Muito utilizado na confecção de etiquetas, adesivos ou rótulos.

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

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

Impressão

• Frontal adesivo 90 gr
• Liner papel 150g
• Gramatura total: 240g
• Cola: Acrílica base de agua / 20g m2

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 tinta 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.

Depois do impresso indicamos laminar ou aplicar resina para a proteção da impressão e aumento da 
vida útil da imagem.

Recomendamos realizar cortes (Silouette, Plotter de 
recorte Mimaki) ou laminação e aplicação de verniz, 
após certificar que a impressão na mídia esteja 
100% seca, podendo ajudar no processo de 
secagem, com um soprador térmico por um tempo 
de 15 a 20 segundos.

Recomendamos realizar cortes (Silouette, Plotter de 
recorte Mimaki) ou laminação e aplicação de verniz, 
após certificar que a impressão na mídia esteja 
100% seca, podendo ajudar no processo de 
secagem, com um soprador térmico por um tempo 
de 15 a 20 segundos.

Antes da impressão verifique se a configuração está correta, 
as cores podem variar dependendo da configuração. 
Sempre tente fazer impressão de alta qualidade.


