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Descrição do Produto 

A Fita Super Tape de Auto-fusão Tekbond é uma fita multiuso para diversos 
reparos domésticos. Produzida sem nenhum tipo de adesivo, ela simplesmente 
adere a si mesma em um processo de ‘auto-fusão’, promovendo um reparo 
eficiente, a prova de água, resistente aos raios UV, sal, químicos corrosivos e 
óleos. 

Propriedades Físicas 
Aparência:                               Fita emborrachada 

Densidade: 1,2 g/cm3 

Odor: Sem odor 

Tempo de auto-fusão: 10 minutos 

Tempo de auto-fusão total: 12 horas 

Alongamento de ruptura: 450 % 

Teor de Sólidos:  100 % 

Temperatura de aplicação: 5 a 45°C 

Resistência térmica: -40 a +120°C 

Aplicações 

 

A FITA DE AUTO-FUSÃO é indicada para as seguintes situações:  

� Reparo de instalações elétricas; 

� Fios danificados; 

� Pequenos vazamentos em tubulações, canos e mangueiras; 

� Perfeita também para reparos provisórios de emergência. 

 

Instruções de uso e manuseio 
 

1. Corte o tamanho de fita necessário para o reparo que deseja fazer. 

2. Remova o filme transparente protetor da fita. 

3. Envolva o local desejado, esticando bem a fita ao redor dele, de modo que a fita volte a ter contato com ela mesma. 

 
Nota:  
Não existe lado correto para a junção da fita. Você pode unir qualquer um dos lados da Super Tape fita de Auto-fusão Tekbond. 
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Para remover: Basta cortar o produto, tomando cuidado para não danificar o local onde ele estava aplicado. A Super Tape fita 
de Auto-fusão Tekbond não deixa resíduos de adesivos. 
  
Importante: Para sua segurança, antes de qualquer tipo de reparo elétrico, certifique-se de que o aparelho esteja desplugado, 
desligado ou sem a presença de corrente elétrica. 

 
Limitações de uso 

 
A FITA DE AUTO-FUSÃO não é indicado para as seguintes situações:  
 
1. Manter fora do alcance das crianças; 
2. Para as superfícies em contato direto com alimentos; 
3. Não aplicar em contato com solventes; 

 
Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de 
Produtos Químicos. 
 

Embalagens disponíveis 

 
Blíster com rolo de 25mm x 3m; 
 

Cor 

 
Transparente 

 

Estocagem 
 

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

Para o armazenamento adequado manter estocado na metade inferior desta faixa de temperatura 

 
 
 
 
 
 

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. 


