
VINIL ORACAL SÉRIE 352 – POLYÉSTER
Película à base de poliéster com acabamento nas cores Alumínio e Aço Escovado para aplicações inovadoras, 
permitindo explorar trabalhos em Comunicação Visual, decoração de ambientes e cenografia com perfeição 
no recorte, impressão em silk screen e equipamentos com tinta a base de solvente*.

Cola acrílico solvente permanente.
Cores disponíveis: 001 – Chrome (prata brilhante)
                          907 – Chrome Brushed (aço escovado)
Espessura : 0,12mm
Garantia : 02 anos na aplicação vertical
* Exceto tinta eco - solvente
Disponível em rolos de 1,26 X 25 metros.

VINIL ORACAL SÉRIE 638 – WALL ART

Vinil calandrado colorido fosco especialmente desenvolvido para decoração de interiores. Sua cola removível, 
garante uma adesivação na medida, sendo recomendado para aplicação em paredes, podendo ser removido 
por até 2 anos mantendo a integridade da parede. *

• É imprescindível a cura total da tinta na parede e a eliminação de resíduos de sujeira antes da 
aplicação do vinil

Cola acrílico solvente removível.
Cores disponíveis : 55
Espessura : 0,08mm
Garantia : 02 anos
Disponível em rolos de 1,26 X 25 metros.

VINIL ORACAL SÉRIE 651 – CALANDRADO
Vinil  super calandrado colorido brilhante, ideal para aplicação em superfícies lisas e curvas simples, uso 
interno e externo.
Cola acrílico solvente permanente.
Cores disponíveis : 60
Espessura : 0,07mm
Garantia : Branco e Preto : 05 anos, Transparente, Coloridos e Metálicos : 04 anos na aplicação vertical. 
Disponível em rolos de 0,63 X 50 metros e 1,26 X 25 metros.

VINIL ORACAL SÉRIE 970 – PREMIUM CAST
Vinil brilhante desenvolvido para aplicação e envelopamento de veículos.
Cola acrílico solvente permanente.
Cores disponíveis : 02 – Black e White
Espessura : 0,07mm
Garantia : Branco e Preto : 10 anos na aplicação vertical.
Disponível em rolos de 1,52 X 25 metros.

VINIL ORACAL SÉRIE 975  PREMIUM CARBON STRUCTURE CAST
Vinil fibra de carbono para aplicação em veículos, superfícies lisas e curvas compostas.
Cola solvente permanente.
Cores disponíveis : 02 –  Black e White
Espessura : 0,13mm
Garantia : 05 anos na aplicação vertical.
Disponível em rolos de 1,52 X 10 metros .



VINIL ORACAL SÉRIE  8710 DUSTED GLASS CAL
Vinil jateado polimérico para aplicação em vidros e superfícies lisas com curvas simples.
Cola acrílico solvente permanente.
Cores disponíveis : 01
Espessura : 0,10mm
Garantia : 07 anos na aplicação vertical.
Disponível em rolos de 1,26 X 25 metros.

VINIL ORACAL SÉRIE 8510 – JATEADO
Vinil jateado calandrado metalizado para aplicação em vidros e superfícies lisas.
Cola acrílico solvente permanente.
Cores disponíveis : 02 – Gold e Silver
Espessura : 0,10mm
Garantia : 07 anos na aplicação vertical.
Disponível em rolos de 1,26 X 25 metros


