
Visão geral do produto

Se você precisa de um vinil para impressão digital com alta qualidade, o MPI 3010 nova 
geração se encaixará exatamente em sua necessidade. Desenvolvido para garantir uma 
performance consistente em impressão digital, excelentes imagens e cores vibrantes, o MPI 
3010 proporcionará um ótimo custo-benefício para aplicações de curto prazo.

Eleve as imagens de seus projetos 
promocionais a um novo patamar 

     Pontos de venda

     Feiras e eventos

     Painéis externos

     Paredes e fachadas

     Campanhas promocionais 

Proporcione maior impacto à sua mensagem com MPI 3010 da Avery Dennison.

Inspire-se em
graphics.averydennison.com

Principais Benefícios:
Impressão excepcional em sistemas com tintas

base solvente, ecossolvente, látex e cura UV

Durabilidade esperada de 18 meses.

Produto garantido por 12 meses após aplicação*

Imagens consistentes, sem custos de reimpressão

Fácil de manusear, reduzindo o tempo 

de produção e instalação

*Tempo garantido de acordo com as condições de uso apresentadas na ficha técnica do produto.

Trabalhos impressionantes a preços competitivos

MPI 3010 Nova Geração
Vinil Promocional para Impressão Digital



Visão geral do produto

MPI 3010 Vinil Promocional para Impressão Digital

Excelente performance com ótimo custo-benefício
Parte do nosso amplo portfólio de vinis, o MPI 3010, da Avery Dennison, combina excelente
custo-benefício, qualidade e garantia em todos os trabalhos promocionais.

MPI 3010         Branco Brilho          Transparente Permanente

Produto         Acabamento        Adesivo

Durabilidade 
esperada de 
18 meses. 
Produto 
garantido 
por 12 meses
após aplicação*

Frontal de 80 
microns 
(0,080 mm) com 
acabamento 
brilho 

Liner de papel
Kraft 145 g/m2

Excelente custo-
-benefício

Ótimos resultados 
de impressão com 
as tecnologias 
disponíveis no 
mercado e fácil 
adaptação à maioria 
das superfícies

Alta estabilidade e 
planicidade

Aplicações 
promocionais 
com garantia de 
qualidade

Imagens 
consistentes 
e sem custo 
de reimpressão

Fácil manuseio

Características Vantagens      Benefícios

Tamanhos de rolos disponíveis: 1 m, 1,23 m e 1,50 m x 50 m

Para obter mais informações sobre os termos de garantia, exclusões e limitações que se aplicam a 
este material, por favor, consulte o seu distribuidor ou o nosso serviço de atendimento ao cliente.

*Tempo garantido de acordo com as condições de uso apresentadas na ficha técnica do produto.

Todas as declarações, informações técnicas e recomendações sobre produtos Avery Dennison são baseadas em testes e informações confiáveis, mas não constituem uma garantia de qualquer tipo. Todos 
os produtos da Avery Dennison são vendidos com a compreensão de que o comprador, independentemente, determinou corretamente a adequação desses produtos para seus fins e destinos.
Avery Dennison® é uma marca registrada da Avery Dennison Corporation. Todos os demais produtos ou marcas são registrados de seus respectivos proprietários.

Avery Dennison Argentina
Tel.: +54 11 5544-6400
Fax: +54 11 5544-6425
Atendimento ao cliente: 
0810 12 AVERY (28379) 
ad.ar@averydennison.com

Avery Dennison Brasil
Tel.: +55 19 3876-7600
Fax: +55 19 3876-7610
Atendimento ao cliente: 
0800 701 7600 
ad.br@averydennison.com

Avery Dennison Chile
Tel.: +56 2 2898-8052 
Fax: +56 2 2898-8086 
Atendimento ao cliente: 
+56 2 2898-8050 
ad.chile@averydennison.com 

Avery Dennison Colômbia
Tel.: +57 4 335-6000
Fax: +57 4 331-2838
Atendimento ao cliente:
0180 0091 8377 
ad.co@averydennison.com

Avery Dennison Peru
Tel.: +511 612-6488 
Atendimento ao cliente:
ad.co@averydennison.com 

Visite nosso site: graphics.averydennison.com


