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Vinil
Calandrado

MÍDIAS PARA
IMPRESSÃO
DIGITAL

linha

APLIMAGE
Excelente estabilidade
dimensional, planicidade
e printabilidade.
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linha

APLIMAGE
Vinil Calandrado

MÍDIAS PARA
IMPRESSÃO
DIGITAL
Vinil auto-adesivo para sinalização
interna e externa.
Durável, compatível às impressoras
Vutek, Nur, Salsa, Arizona,
Roland, Mimaki, Seiko, Agfa,
DGI, Infiniti e HP.
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APLIMAGE
DIMÉRICO

BRANCO HIGH GLOSS

(alto brilho)

Mídias para impressão digital Solvente
ALTO BRILHO para sinalização interna,
externa durável e decorações de
ambientes em geral compatível
às impressoras Vutek, NurSalsa, Roland,
Mimaki, Seiko, Agfa, Dgi,
Infiniti e HP.

• Durabilidade:
Externo
		
4 anos
• Espessura do filme: 0,08mm e 0,10mm
• Fornecimento em bobinas: 1,00m 1,22m 1,37m
1,50m de largura
• Adesivo de excelente colagem
• Papel protetor de 150g/m2
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MONOMÉRICO

BRANCO

semi brilho
Mídias para impressão digital Solvente SEMI
BRILHO para sinalização interna, externa durável
e decorações de ambientes em geral.
Papel protetor 125g/m2: compatível às impressoras
que trabalham com tintas de solventes
leves como Roland, Mimaki,
Seiko, Agfa, HP.
2
Papel protetor 150g/m : compatível às impressoras
Vutek,NurSalsa, Roland,Mimaki,Seiko,Agfa,
Dgi,Infiniti,eHP
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• Durabilidade:
Externo
		
4 anos
• Espessura do filme: 0,10mm
• Fornecimento em bobinas: 1,00m 1,22m 1,37m
1,50m de largura
• Adesivo de excelente colagem
• Papel protetor de 125g/m2 e 150g/m2
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APLIMAGE
MONOMÉRICO

BRANCO FOSCO

Mídias para impressão digital Solvente
FOSCA para sinalização interna, externa
durável e decorações de ambientes.
(por ser fosca evita o reflexo da luz)

• Durabilidade:
Externo
		
4 anos
• Espessura do filme: 0,10mm
• Fornecimento em bobinas: 1,22m e 1,50m de largura
• Adesivo de excelente colagem
• Papel protetor de 150g/m2
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APLIMAGE
MONOMÉRICO

TRANSPARENTE

Mídias para impressão digital
Solvente para sinalização interna,
externa durável e decorações de
ambientes em geral Compatíveis
às impressoras do mercado.

• Durabilidade:
Externo
		
4 anos
• Espessura do filme: 0,08mm e 0,10mm
• Fornecimento em bobinas:
1,00m 1,22m e 1,50m de largura
• Adesivo de excelente colagem
• Papel protetor de 125g/m2 150g/m2
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MONOMÉRICO

JATEADO

Mídias para impressão digital Solvente para
sinalização interna, externa durável e
decorações de ambientes em geral Compatíveis
às impressoras do mercado. O Jateado Corporate
e o cristal vermelho não apresentam manchas
quando aplicado com água.

3 opções à sua escolha:
4113.00/01/02
JATEADO
1,00M 1,22M
E 1,50M

4114.00

4113.95
CORPORATE
1,00M

CRISTAL
VERMELHO
1,00M

• Durabilidade:
Externo
		
4 anos
• Espessura do filme: 0,08mm
• Fornecimento em bobinas:
1,00m 1,22m e 1,50m de largura
• Adesivo de excelente colagem
• Papel protetor de 130g/m2
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APLIMAGE
FILME DE PVC

ELETROSTÁTICO

Utilizado na impressão digital,
serigrafia convencional, U.V. e OffSet
U. V. na confecção de etiquetas de
troca de óleo , na decoração de vitrines
sem deixar resíduos quando removidos.

2 opções à sua escolha:
4402.01

4402.03
TRANSPARENTE

BRANCO

• Durabilidade:
Externo
		
1 ano
• Espessura do filme: 0,10mm (branco)
e 0,13mm (transparente)
• Fornecimento em bobinas: 1,00m de largura
• Sem adesivo- adere em superficies pela estática
• Papel protetor de 150g/m2
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Vinil Automotivo
para envelopamento

Vinil super brilhante e fosco calandrado
polimérico de alta performance.
Indicações principais:
especial para envelopamento de veículos
e impressão digital solvente.
Excelente proteção para a pintura original,
evitando riscos e arranhões.
Reposicionável e resistente, pode ser
recortada e manuseadada com
flexibilidade, aplicação fácil e rápida.

• Durabilidade:

Externo
Vertical
Horizontal
4 anos
1 ano
• Espessura do filme: 0,09mm
• Fornecimento em bobinas: 1,22m de largura
• Adesivo reposicionável de excelente colagem
• Papel protetor de 150g/m2
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APLIMAGE
POLIMÉRICO

BRANCO BLOCKOUT

Vinil branco auto-adesivo pigmentado,
avesso preto. Bloqueia a luz podendo ser
impresso em serigrafia
e impressão digital solvente.
Utilizado na identificação,sinalização
interna, freezer, veículos e lojas.

• Durabilidade:
Externo
		
4 anos
• Espessura do filme: 0,10mm
• Fornecimento em bobinas:
1,00m 1,22m de largura
• Adesivo de excelente colagem
• Papel protetor de 130g/m2
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AUTO-ADESIVOS
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ADESIVOS E RESINAS
A BASE DE ÁGUA!
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Representantes/Distribuidores

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