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Applications

Sinalização promocional em lojas

Gráficos de formato grande

Sinalização P.O.P.

Sinalização para eventos e feiras

Gráficos para janelas

Decoração

Decalques

Marketing de guerrilha

Sinalização em vitrines de 
restaorantes

Portas de refrigeradores e freezers

POLIÉSTER COM  
ADHESIVO ULTRA BAIXO 

Ztac™ é um filme de poliéster reposicionável, 
com um nivel de adhesivo ultra baixo, projetado 
para que sua aplicação e retirada sejam fáceis 
em superfícies interiores lisas

Ztac é um filme gráfico de alta qualidade que combina um poliéster dimensionalmente 
estável com um adhesivo patentado, enquanto Ztac é um produto muito facil para aplicar, é 
reposicionavel, removível, reciclável, e não deixa residuo aõ retirar. Sem importar as veces que 
é movido, sempre vai manter sua forma original e não vai ter separação nos margens. Ztac está 
feito para que sua instalação seja muito facil, é ideal para superfícies lisas em interiores, cómo 
janelas, vidro e metal polido. Ztac é livre do PVC e pode ser reciclado cómo um poliéster #1.

Ztac™ Offset 
Com um adhesivo patentado e um suporte resistente, Ztac pode ser aplicado facilmente sem 
gerarrugas nem bolhas e em seu retiro não deixa nenhum residuo de adhesivo. Ztac tem um 
liner imprimivel de 10pt.

Ztac™ HP INDIGO 
Otimizado para uma excelente adesão de tinta para as impresoras HP Indigo. Ztac é a perfeita 
solução de gráficos em superfícies lisas, apresentado em folhas para impressão digital. Ztac tem 
um liner de 10pt.

Ztac™ Grande Formato UV 
É ideal para mensagens  promocionais de grande tamano para uma variedade de superfícies 
lisas. A colocação de gráficos é muito facil, tem um liner imprimivel de 63#.

*Ztac não é recomendavel para aplicações em telas de computadoras e televisores
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POLIÉSTER COM  
ADHESIVO ULTRA BAIXO 

Cor SKU # Tamanho GSM Peso por 1,000 hojas Cantidad/Unidad
Offset (Convencional & UV)

White
71426 71.12 x 101.6 cm

310 227.3 kg
450/carton

71421 71.12 x 101.6 cm 1800/skid

Clear
71425 71.12 x 101.6 cm

298 227.3 kg
200/carton

71420 71.12 x 101.6 cm 1800/skid

Cor SKU # Tamanho GSM Peso por 1,000 hojas Cantidad/Unidad
HP Indigo

White 71602 33 x 48.26 cm 310 49.58 kg 1800/skid
Clear 71603 33 x 48.26 cm 299 47.67 kg 450/carton

Cor SKU # Tamanho GSM Peso por Rollo Rollos
Gran Formato (UV)

Blanco 71411 1.37 x 45.72 mt 208 13 kg 1
Transparente 71410 1.37 x 45.72 mt 201 12.6 kg 1

STOCKED PRODUCTS         
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