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Vinil Colorido 
Calandrado

Vinil 
Calandrado
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Vinil colorido auto-adesivo
com cores vibrantes para tornar 
atrativa a comunicação visual.

Permite recorte eletrônico 
em plotter ou corte e vinco. 

Impressão em serigrafia.

Boa estabilidade dimensional 
longitudinal e transversal com ótimos 

resultados em ambientes claros e 
amplitude da percepção visual.

FLUORESCENTE
Vinil Colorido Calandrado
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Especial para:

• Identificação e sinalização 
em superfícies planas e lisas.

• Placas e painéis de identificação e sinalização 
promocional, adesivos decorativos, etc.

FLUORESCENTE
Vinil Colorido Calandrado

4025.00 
 VINIL FLUORESCENTE 
 AMARELO

4026.00  
 VINIL FLUORESCENTE 
 LARANJA

4028.00 
 VINIL FLUORESCENTE 
 VERMELHO RADIANTE

5 cores 
à sua escolha

4028.70 
 VINIL FLUORESCENTE 
 VERMELHO PINK

4029.00 
 VINIL FLUORESCENTE 
 VERDE

Cores meramente ilustrativas.

• Durabilidade: Interna    
   3 meses 
• Espessura do filme: 0,14mm
• Fornecimento em bobinas de 1,00m x 25m
• Adesivo acrílico aquoso de excelente colagem 
• Papel protetor de 125g/m2

• Propriedades físicas/Norma FINAT:
 Adesividade média  Tack médio Coesão/Shear
        270N/m     170N/m      >3h
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Vinil auto-adesivo 
fotoluminescente

para sinalização interna de orientação, 
tornando visível a sinalização

mesmo no escuro.
Duração de até 8 horas, conforme a intensidade 

da luz e o tempo de exposição e absorção.

Permite recorte eletrônico 
em plotter ou corte e vinco. 

Impressão em serigrafia.

 FOSFORESCENTE
Vinil Calandrado
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Identificação e sinalização de alta 
durabilidade para  ambientes fechados, 

na ausência ou falta de energia elétrica.  
Especial para: avisos de segurança, de entradas e 

saídas de estabelecimentos, escadas de emergências 
prediais, comerciais, cinemas, etc.

Em superfícies planas e lisas apresentam 
estabilidade dimensional superior e ótimos 

resultados, permitindo a visualização 
da sinalização.

 FOSFORESCENTE
Vinil Calandrado

• Durabilidade: Externo
   1 ano
• Espessura do filme: 0,20mm
• Fornecimento em bobinas de 1,00m x 5m
• Adesivo acrílico aquoso de excelente colagem 
• Papel protetor de 125g/m2

• Normas de segurança:
           NBR  Luminescência
 ABNT 13434-3/05            8h

4005.00 
 VINIL FOSFORESCENTE 
 FOTOLUMINESCENTE

Cores meramente ilustrativas.
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www.aplike.com.br
www.aplikeonline.com.br

www.aplike.com
aplike@aplike.com.br

Representantes/Distribuidores
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ADESIVOS E RESINAS 
A BASE DE ÁGUA!
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