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Pertence às coleções

Ficha técnica

Frontal
Referência COATED MC PRINT FSC

Características gerais

Papel couchê calandrado em máquina, isento de
madeira. Certi�cação FSC garante que os produtos são
feitos a partir de �orestas geridas de forma
responsável.

Gramatura (g/m²) ISO536 80 +/- 3
Espessura (µm) ISO 534 72 +/- 5

Adesivo
Referência P7P

Características gerais
Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa.
 Ótima aplicação em diversas superfícies,  desenvolvido
especialmente  para impressões tipo o�set.

Tack (N) vidro FTM-9 ≥ 8
Coesão (h) 1 kg FTM8 ≥ 5
Temperatura de aplicação
(°C) > +5

Temperatura de Serviço (°C) 0 / +80

Liner
Referência KB85
Características gerais Papel branco siliconado em uma face.
Gramatura (g/m²) ISO536 85 +/- 2
Espessura (µm) ISO 534 88 +/- 5

Esquemas

Uso e aplicação
Indicado para impressão o�set.

Certi�cação
A Arconvert possui a licença FSC - 
C114507 para uso da marca registrada
FSC®

Gramatura Total (g/m²)
185 +/- 7 

Espessura Total (µm)
170 +/- 12

Orientação de uso
O material deve ser aplicado em
superfície limpa e seca, livre de poeira,
óleo e desmoldante.

Garantia de Estocagem
Este produto possui a garantia de 1 (um)
ano a partir da emissão da nota �scal,
desde que permaneça estocado em sua
embalagem de origem, acondicionado à
temperatura de 20-22°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 garante a qualidade de seus produtos conforme suas
especi�cações, mas não garante de maneira alguma o uso �nal dos mesmos. O utilizador deve veri�car a autenticidade do produto quanto a
aplicação especí�ca e assumir os riscos por uso incorreto. Se demonstrado que algum produto encontra-se fora da especi�cação, a
ARCONVERT 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 está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma
representação contrária ao acima expressado. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modi�cações no documento e/ou produto
acima citados sem prévio aviso.
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