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PRODUTOS
TINTAS PARA FLEXOGRAFIA E ROTOGRAVURA

LINHA PP E BOPP
Tinta para impressão externa em polipropileno com ótimo brilho 
e excelente aderência. Indicada para produtos como: macarrão, 
biscoito e saquinhos em geral.Possui baixo odor residual.
          

 LINHA PAPEL (Flexo)
Para saquinhos: com custos mais reduzidos.

Para caixas em Kraft pardo ou branco: desenvolvidas conforme 
as resistências, especificações ou     ainda restrições do cliente. 

Linha Frigor: Aplicação em caixas para frutas e produtos que são 
armazenados em frigoríficos ou câmaras frias. 

 - Para couché banda estreita: Utilizada em embalagens para 
sabonetes, saches, etiquetas e outros.  

LINHA GELADEIRA 
Tinta formulada para embalagens que necessitam de ótima 
resistência a baixas temperaturas como, frigoríficos, laticínios, 
congelados ou resfriados, saquinhos de polietileno para diversas 
finalidades, sacolas de alta e baixa densidade. Também indicada 
para impressão externa de PET.

LINHA  CEREAIS
Desenvolvido para impressão de embalagens de polietileno para  
arroz, fubá e outros. Possui ótima resistência aos óleos que 
migram dos grãos para a superfície da embalagem, garantindo 
estocagem mais segura por tempo mais longo.

LINHA  LAMINAÇÃO (Alta Performance):
Formulada nos mesmos moldes das tintas utilizadas na Europa, 
conferem às embalagens laminadas uma ótima resistência a 
delaminação, boa resistência à temperatura e, quando aditivadas 
adequadamente, podem ser usadas para impressão externa de 
vários substratos.
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LINHA  PVC:( Flexo e Roto )
Desenvolvida para mercado de sleeves. Excelente aderência, 
resistência ao risco, e à quebra.
                
LINHA  PAPEL: ( Flexo )
Tintas base álcool  com pouca solidez à luz, utilizada em bobinas 
de papel couché ou monolúcido. 

LINHA  ALUMÍNIO: ( Flexo E Roto )
Formulada para aplicação em   filme de alumínio, com primer. 
Possui ótima aderência, resistência  a quebra, e à temperatura. 
Utilizada em blisters, selos internos de bocas de frascos e outros.

 LINHA TNT: ( Flexo E Roto )
Desenvolvidas  para resistir à água e garantir a fixação e 
permanência das cores , após a lavagem. 

LINHA METALIZADOS: ( Flexo e Roto )
Para aplicação sobre  metalizado. Apresenta ótima aderência, 
brilho, resistência à quebra. Utilizadas em embalagens para balas, 
balões de ar, saquinhos para presentes, produtos promocionais, e 
rótulos em geral.

LINHA  ALCALI: ( Flexo e Roto )
Apresenta ótima resistência à produtos alcalinos como 
saponáceos, soda cáustica e água sanitária. 

LINHA  PPT:  ( Flexo e Roto )
Aplicação em polipropileno torção para embalagens de balas, 
bombons e outros. Boa flexibilidade e aderência. 

LINHA  SACOLAS: ( Flexo e Roto )
Aplicação em polietileno de alta densidade para confecção de 
sacolas.Boa flexibilidade, aderência  e brilho .

LINHA  RÁFIA: ( Flexo e Roto )
Destinada à impressão em  sacos de ráfia.  São formuladas com   
resistência à intempéries.e a riscos.

LINHA PARA EMBUTIDOS – NYLON: ( Flexo )
Indicada  para trabalhos onde o substrato não possui tratamento 
superficial ,  como embalagens para embutidos em nylon, que 
serão submetidos a cozimento em altas temperaturas. Precisa 
ser catalisada antes da aplicação.

PRODUTOS AUXILIARES
VERNIZES
PRIMERS
ADITIVOS
SOLVENTES (BLEND)

PRODUTOS
LINHA BASE DE ÁGUA PARA FILMES FLEXÍVEIS
Indicada para filmes flexíveis como : Polietileno, polipropileno, Bopp, TNT e papel.
Impressão : Interna ( reversa ) e externa.
Apresenta excelente aderência nesses substratos além de ótima flexibilidade, brilho e transparência.

VIVACOR,
MAIS VIDA EM SUAS 
EMBALAGENS
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QUEM SOMOS
A Vivacor indústria de tintas e vernizes  é uma empresa nacional fundada em 1967, onde desenvolve 
e fabrica tintas de impressão para embalagens flexíveis ( rotogravura e flexografia) com uma equipe 
extremamente treinada e capacitada para atender qualquer necessidade de nossos clientes.  

A vivacor atende todas as normas legais, exigências ambientais e é certificada desde 2003 pela 
norma  ISO 9001:2008, passando por certificadoras renomadas e novamente acreditada pelo Bureau 
Veritas em 2015.

NOSSO DIFERENCIAL
Inovação, Agilidade, Sinergia, Atendimento Personalizado, Visão Estratégica e Soluções que agregam 
valor aos seus produtos.

Rua Rio Grande do Sul, 81
Vl. Oriental - Diadema - SP
CEP 09950-140
Tel: +55.11.2713.3611
Fax: +55.11 2713.3636
www.vivacor.com.br / sac@vivacor.com.br
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