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Conform unui studiu*:

din consumatorii globali 

se așteaptă ca brandurile 

să acționeze responsabil 

față de mediu

din consumatori ar 

cumpăra mai degrabă 

un produs realizat 

sustenabil social 

și față de mediu

ar alege un brand 

responsabil social 

și față de mediu, în 

aceleași condiții de 

preț și calitate.

Protejarea mediului înconjurător este responsabilitatea noastră. 

Astfel, am introdus un nou material reciclabil de suport al etichetei. 

91% 89% 90%

 * date extrase din 2015 Cone Communications / Ebiquity Global CSR Study
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Alegând noul liner PET

Vei fi sustenabil 

față de mediu

Îți vei crește 

productivitatea 

procesului de 

etichetare, fiind 

mai subțire și 

mai rezistent decât 

hârtia siliconată 

Îți vei reduce 

costurile de 

eliminare 

a deșeurilor

Grosime

Tip material

Liner PET 

23 microni

Folie poliester

Liner hârtie siliconată

50 microni

Hârtie

Silicon

Față material

Liner PET
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Adeziv

Tipar



Avantajele suportului din PET

Reciclarea liner-ului PET este mai 

puțin costisitoare comparativ cu 

liner-ul din hârtie siliconată.

Procesul automat de etichetare nu va fi 

mai întrerupt:

_ Rola va fi schimbată mai rar - rolele 

de etichete realizate pe suport PET 

au cu 25% mai multe etichete la 

același diametru exterior al rolei.

_ Scade considerabil riscul de rupere al 

materialului suport - liner-ul PET este 

mai rezistent.

Se poate crește viteza utilajului de 

etichetare inclusiv în medii 

considerate dificile, cum sunt mediile 

cu umiditate sau cele cu temperaturi 

speciale.

Spațiul necesar pentru transportul și 

depozitarea rolelor de etichete scade cu 

cel puțin 10%, deoarece materialul este 

mult mai subțire.

Etichetele realizate pe material 

transparent au o mai mică opacitate 

deoarece suprafața compactă a 

linerului PET comparativ cu linerul 

clasic determină o aplicare uniformă 

a siliconului și a adezivului.
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Etichetele autoadezive au o 

desprindere fără variații deoarece 

linerul PET permite o aplicare 

uniformă a stratului de silicon.

RECOMANDĂM LINER-UL PET ÎN COMBINAȚIE 

CU UNUL DIN CELE 3 TIPURI DE AUTOCOLANT: 

TERMO TOP, PP ALB SAU PP TRANSPARENT. 

Află mai multe detalii despre suportul 

din PET prin consultantul tău Rottaprint. 
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