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Descrição do Produto 

O ROLO ADESIVO é um produto projetado para a remoção de pelos de animais e 
outros detritos do vestuário, estofados mobiliários, automotivos e uma variedade de 
outras superfícies. 
Pequeno, requintado e conveniente possui alças leves e fácil de usar. 

Propriedades Físicas 

Adesivo: Tipo hot melt 

Cor: Branca 

Odor: Sem odor 

Camada: Folha de corte reto 

Aplicações 

O ROLO ADESIVO é indicada para as seguintes situações:  
1. Usado principalmente para eliminar detritos sólidos de roupas ou outras superfícies macias. 
2. Para a remoção de pelos de animais de móveis estofados e roupas de cama. 
3. Perfeito para carregar na bolsa, deixar na gaveta de sua mesa no trabalho, ou em seu carro. 

Instruções de uso e manuseio 

1. Retire a folha protetora impressa para economizar na reutilização. 
2. Passe o rolo adesivo ao longo da superfície a ser limpa.  
3. Faça leve pressão de modo que o rolo de fita gire livremente. 
4. Quando fiapos e outros detritos se acumularem no rolo, retire a folha usada. 
5. Quando terminar a limpeza, substitua a folha. 

Embalagens disponíveis 

� Rolo com 60 folhas 100 mm x 9 m. 
 

� Rolo com 21 folhas e 76 mm x 1.8 m. 

Estocagem 

 

� 36 meses em embalagem fechada em local seco e fresco, em temperaturas entre + 5 ℃ e 27 ℃. 
 
 

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as 
marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do 
produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do 
produto. Material fornecido pelo exportador do produto. 


