
 FICHA TÉCNICA Publicada em: 09/2014 Revisada em: 06/17 

FITA DE DEMARCAÇÃO 
 

  
Rua Marcelino Pinto Teixeira, 1268 – Pq. Industrial Ramos de Freitas 
CEP 06816- 000 – Embu das Artes – SP  
Tel.: (11) 4875-6600 - FAX: (11) 4785-6629 
E-mail: laboratorio@tekbond.com.br 

 

 Descrição do Produto 

 

Fitas para demarcação e sinalização de riscos por meio de cores. Oferece fixação fácil e 
grande resistência depois de aplicadas. 
Amarelo: Cor utilizada para indicar cuidado. 

Vermelho: Cor utilizada para identificar e distinguir equipamentos de proteção e combate 

a incêndio, sua localização e portas de saída de emergência. 

Verde: cor utilizada para caracterizar segurança, tais como primeiros socorros, caixas com 

equipamentos de proteção individual, entre outros. 

Azul: cor utilizada para indicar uma ação obrigatória como, por exemplo, o uso de EPI ou impedir a movimentação ou energização 
de equipamentos. 
Branca: Cor empregada em faixas para demarcar passarelas, corredores, locais por onde circulam pessoas. 
Preto: Cor empregada para identificar coletores de resíduos, exceto para os de origem de serviços de saúde. 

Nota:  
Para se obter a orientação correta sobre aplicação de cada cor de fita, consulte a norma de segurança NBR 7195. 

Propriedades Físicas 

Aparência (visual): Fita adesiva a base de borracha 

Espessura do filme: 100 µ 

Espessura do adesivo: 30 µ 

Espessura total: 130 µ  

Alongamento: 180 % 

Resistência a tração na ruptura: 30 N/cm 

Força de retenção estática: 48 horas 

Adesão ao aço:  2,7 N/cm 

Adesão superficial 180 °: 6,0 N/cm 

Temperatura de aplicação: 10 a 40°C 

Temperatura de trabalho: -10 a 80°C 

Aplicações 

1. Identificação de tubulações em áreas industriais; 

2. Demarcação de solo em estacionamentos, galpões industriais, armazéns, escritórios, hospitais, etc. 

3. Sinalizações em portas de vidro em prédios comerciais, bancos, Shopping Centers, clínicas em geral; 

4. Identificação de setores e áreas perigosas; 

5. Decoração, lacração e vedação de embalagens; 
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Instruções de uso e manuseio 

 
1. Lavar a superfície onde será aplicado a fita com água e sabão, eliminando as impurezas como poeiras; 

2. Para a eliminação de gorduras, as superfícies devem ser limpas com álcool ou acetona; 

3. Aplique a fita sobre a superfície; 

4. Pressionar suavemente a fita sobre a superfície após aplicada para uma melhor adesão, começando por uma extremidade 

e deslizando a mão até outra, de modo a evitar a formação de bolhas durante a aplicação da fita. 

Limitações de uso 

 
A FITA DE DEMARCAÇÃO TEKBOND não é indicada para ser aplicada em locais submersos em água, como piscinas; 
 

Embalagens disponíveis 

 
Rolo com 48mm x 15 metros 

 

Estocagem 
 

24 meses em embalagem fechada em local seco e fresco e 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. 


