F e r r a g e n s

FITA DUPLA-FACE DE ESPUMA PE
Fita dupla face fixa tudo.

Características
• Ótima resistência e aderência;
• Uso em ambientes internos e externos;
• Flexível - Se adapta a variações de superfície;
• Adere a diversos materiais, incluindo polietileno e
polipropileno.

Código
Largura Comprimento Embalagem
2m
11 03 02 1202 12mm
1
3m
11 03 02 1803
18mm
10m
11 03 02 1810

Dados Técnicos
Cor do Adesivo
Cor do Liner
Espessura da Fita
Densidade
Alongamento de ruptura
Tração de ruptura T-Block
Tração de ruptura
Temperatura de aplicação
Resistência térmica

Branco
Amarelo
1 mm
60 kg/m³
250%
0.45 MPa
0.65 MPa
+10ºC a +40ºC
-40ºC a +100ºC

Os valores apresentados acima são obtidos em testes no
laboratório da empresa, utilizando-se de métodos internos e
não servem como parâmetro para liberação do produto, pois
se tratam de resultados típicos.
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Aplicações
Indicada para montagens e uniões, tais
como as seguintes aplicações:
- Móveis;
- Espelhos;
- Placas de sinalização;
- Acessórios automotivos.

Instruções para aplicação:
• Na aplicação de qualquer adesivo, a obtenção de
bom desempenho envolve a preparação das
superfícies que entrarão em contato com o produto.
• Para uma boa fixação da fita, as superfícies
devem estar limpas e isentas de óleos, graxas,
umidade, poeiras e sujeiras. Um bom produto para
limpeza da superfície é o álcool isopropílico.
• Na aplicação é recomendada uma pressão de
1,5kg/cm² e uma temperatura ambiente entre
+10ºC e +40ºC. Não é recomendada a aplicação
em temperaturas inferiores a +10ºC.
• O desempenho máximo será alcançado após 24
horas.
• Deve ser armazenada entre +10ºC e +30ºC.
• A SIM Ferragens não se responsabiliza por falhas
na aplicação ou exigindo mais que a capacidade
de carga do produto. As decisões quanto ao uso da
fita adequada são de responsabilidade do usuário.
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