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BRILHANTE e FOSCO
Bopp, Vinil, Poliéster e Papel

Indicados para laminação à frio de mídias 
impressas, proporcionando acabamento, 
proteção e durabilidadde das imagens.

FILMES DE 
LAMINAÇÃO



2 tipos à sua escolha:

• BRILHANTE: acentuam o brilho, 
promovendo realce.

• FOSCO (texturizados e lisos): são ideais 
para laminação com exposição direta de 

iluminação, sem projedicar sua visibilidade.

FILMES DE 
LAMINAÇÃO

• Durabilidade: Externo    
   2 anos 

• Espessura do filme: 0,05mm, 0,07mm,  
 0,08mm, 0,10mm.
• Fornecimento em bobinas de 1,00m, 122m  
 e 1,50m x 50m
• Adesivo de excelente colagem 
• Papel protetor de 125g/m2

• Propriedades físicas/Norma FINAT:

 Adesividade média  Tack médio Coesão/Shear
        270N/m     170N/m      >10h



Vinil texturizado auto-adesivo
Indicado para a laminação de mídias 

impressas para sinalização de piso, 
proporcionando proteção, realce 

e durabilidade da comunicação 
visual. Identificação e emblemas de 

propaganda locais como aeroportos, lojas, 
supermercados, etc., atingindo um 

enorme público na divulgação de sua 
marca ou de seu produto.

VINIL
para PISO



Vinil texturizado auto-adesivo
Indicado para a laminação de mídias 

impressas para sinalização de piso.

VINIL
para PISO

• Durabilidade: Externo    
   1 ano 

• Espessura do filme: 0,12mm

• Fornecimento em bobinas: 1,00m 1,22m  
 e 1,50m de largura

• Adesivo de excelente colagem
 
• Papel protetor de 125g/m2



São indicados para laminação à frio de 
mídias impressas, tornando-as auto adesivas 

e proporcionando acabamento e durabilidade 
das imagens. Excelente colagem, adesão 

instantânea 
e resistente a umidade.

O Poliestireno - PSAI em placas são ideais 
para montagens de álbuns, possuem boa 

planicidade, aumenta a longevidade 
do álbum fotográfico e admite 

laminação a frio brilhante 
ou fosco.  

DUPLA FACE
PAPEL, BOPP, 

VINIL, POLIÉSTER 
E POLIESTIRENO



Filmes de poliéster, Bopp , PVC e PSAI auto 
adesivos de diferentes espessuras  

com adesivo acrílico permanente  
à base de água.                                             

DUPLA FACE

• Durabilidade:          Externo    
   2 anos 

• Espessura do filme: 0,023mm (POLIÉSTER), 0,05mm 
 (BOPP), 0,08mm (VINIL), 0,25mm e 0,50mm (PSAI) 

• Fornecimento em bobinas: 1,00m, 1,22m  
 e 1,50m X 50m

• Fornecimento em folhas: 66 x 96cm  
 (somente para espessuras de 0,25 e 0,50mm)

• Adesivo de excelente colagem
 
• Papel protetor de 125g/m2



Adesivação de fotos, papéis ou películas pelo 
processo de transferência com liner (papel 

suporte e protetor) admitindo laminação à 
frio. Produto atóxico(substituto do Spray). 

Utilizado em montagens de albuns 
fotográficos e colagens de papéis. O Adesivo 

Transferível 80g, 50my é ideal para 
aplicações em espumas.

ADESIVOS 
TRANSFERÍVEIS

linha
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Adesivo acrílico permanente à base de água  
aplicado sobre liner (papel siliconado).                                               

ADESIVOS 
TRANSFERÍVEIS

• Durabilidade: Externo    
   2 anos 

• Espessura e Gramatura do adesivo: 12my (22g/m2),  
 50my (80g/m2)
• Fornecimento em bobinas: 1,00m X 50m
• Adesivo de excelente colagem 
• Papel protetor de 85g/m2  e 125g/m2

 (duplo liner - papel siliconado)

• Adesivos: de 22g/m2  e 80g/m2 para transferência.

linha
apliFILM



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!


