
Um brinde à visão
Jack Daniel’s® escolhe a Eastman Embrace™ LV copoliéster  
para sua edição de aniversário do uísque Tennessee no Reino Unido. 

Para obter mais informações sobre a Eastman 
Embrace™ LV copoliéster, acesse:  
www.eastman.com/embrace.

Para uma edição de aniversário exclusiva no Reino Unido do seu 
famoso uísque Tennessee, a Jack Daniel’s queria um visual que 
chamasse a atenção e que fosse elegante, com presença de 
prateleira de alta qualidade. Havia grande expectativa para o 
lançamento da edição especial. A orientação correta do rótulo  
foi essencial para que a marca ficasse completamente 
centralizada. Além disso, o rótulo teve que ser resistente à  
fricção para permitir que a imagem de qualidade da marca fosse 
mantida desde o ponto de distribuição até a casa do consumidor. 
Para cumprir essa tarefa, a especialista em embalagens, CCL 
Decorative Sleeves criou um elegante rótulo preto fosco de corpo 
inteiro feito pela Eastman Embrace™ LV copoliéster. 

Jon Cowan da CCL comentou: "Este foi um projeto muito 
desafiador, principalmente para alcançar um acabamento 
consistente e sem rugas, exigindo uma película consistente e 
sem torção. A Jack Daniel’s teve exigências muito precisas sobre 
o posicionamento e ausência de distorção do desenho no logo 
do gargalo. Além disso, uma garrafa de perfil quadrado formado 
em um gargalo redondo criava um caminho irregular para o 
filme, de modo que uma percentagem de retração consistente  
e muito alta do filme era essencial."

Abraçando o desafio 
A Embrace LV oferece o melhor filme retrátil com excelentes 
capacidades de impressão e consistência retrátil, garantindo 
bordas de filme niveladas com alinhamento preciso na parte 
superior e inferior de recipientes. Essa consistência minimiza 
falhas irregulares entre a borda do filme e do recipiente e é 
ideal para formas originais que exigem alto encolhimento, que 
era exatamente o que marca Jack Daniel’s estava procurando. 

A Embrace LV é a solução de uma resina que pode ser 
personalizada para atender ou exceder as curvas retráteis de 
resinas alternativas. A mais moderna retração superior a 75% 
permite que ela tome forma em recipientes de alto perfil ou 
recipientes complexos, e, ao mesmo tempo não possuem 
halogênio e têm excelente clareza. 

Gerando resultados 
"Nós precisávamos de um fornecedor  
especialista, confiável e técnico que tanto  
pudesse atender nossos prazos como  
entregar um visual que chamasse a atenção  
que queríamos", explica o gerente da marca  
Jamie Butler da Brown-Forman Corporation,  
os donos da marca Jack Daniel’s.  
"O rótulo final nos atendeu  
em todos os aspectos." 

Com alta taxa de contração e design  
versátil, a Eastman Embrace™ copoliéster  
é o ajuste perfeito para a Jack Daniel’s®.
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Embora as informações e recomendações aqui contidas sejam apresentadas 

de boa-fé, a Eastman Chemical Company não faz representações ou garantias 

quanto à sua veracidade ou precisão. Você deve fazer o seu próprio 

julgamento sobre a sua adequação e abrangência para o seu próprio uso, 

para a proteção do meio ambiente e para a saúde e segurança dos seus 

funcionários e compradores de seus produtos. Nada aqui contido deve ser 

interpretado como uma recomendação para usar qualquer produto, processo, 

equipamentos, ou formulação em conflito com qualquer patente, e não 

fazemos representações ou garantias, expressas ou implícitas, que o seu uso 

não infrinja qualquer patente. NENHUMA REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, 

EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM 

DETERMINADO FIM, OU DE QUALQUER OUTRA NATUREZA, SÃO 

APRESENTADAS AQUI COM RESPEITO À INFORMAÇÃO OU AO PRODUTO 

A QUE A INFORMAÇÃO SE REFERE E NADA AQUI RENUNCIA A QUAISQUER 

CONDIÇÕES DE VENDA DO VENDEDOR. 

Fichas de segurança de dados fornecem as precauções de segurança que 

devem ser observadas ao manipular e armazenar nossos produtos e estão 

disponíveis on-line ou por solicitação.  Você deve obter e analisar as 

informações disponíveis de segurança do material antes de manusear nossos 

produtos.  Se quaisquer dos materiais mencionados não pertencerem aos 

nossos produtos, higiene industrial apropriada e outras precauções de 

segurança recomendadas pelos seus fabricantes devem ser observadas.
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