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FICHA TÉCNICA
FITA FIXA TUDO ACRLÍLICA TRANSPARENTE

Descrição do Produto
A Supertape Fita Fixa Tudo Tekbond é uma fita acrílica que foi desenvolvida para
promover uma fixação ultra forte de maneira fácil, rápida e segura. Com ela, você
pendura quadros, objetos de decoração, canaletas e uma infinidade de outras
peças. Adere muito bem em madeira, parede, vidro, acrílico e metal.
Transparente, é indicada para uso interno em ambientes protegidos da luz do sol
e intempéries.

Propriedades Físicas
Material:

Acrílico

Adesivo:

Adesivo Acrílico

Odor:

Sem odor

Superfície de adesão, N/cm:

20 N/cm

Resistência ao tempo de adesão:

48 horas

Alongamento de ruptura:

280 %

Teor de Sólidos:

100 %

Tração de ruptura:

0,7 Mpa

Temperatura de aplicação:

5 a 40°C

Resistência térmica:

- 40 a 120°C

Aplicações
Pendurar pequenos quadros;
Madeira;
Vidro;

Objetos de decoração;
Acrílico;
Metais;

Canaletas e um infinidade de
outros objetos;

Instruções de uso e manuseio
1. Faça a marcação prévia no local onde deseja aplicar o objeto desejado. Certifique-se de que a parede ou local onde
deseja aplicar o objeto, bem como o próprio objeto estejam livres de sujeira e oleosidade;
2. Corte a fita na medida e quantidade suficiente para sustentar este objeto;
3. Aplique a fita no objeto desejado e remova o filme protetor;
4. Pressione o objeto com firmeza por 1 minuto no local desejado;
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Limitações de uso
Não aplicar em locais com a presença de solventes. Não é recomendada para aplicação em papéis de parede. Não
recomendamos a sobreposição de pedaços de fitas. Não recomendado para aplicações estruturais.
Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de
Produtos Químicos.

Embalagens disponíveis
Rolos:
12mm x 2m;

19mm x 2m;

25mm x 2m;

Estocagem
24 meses em embalagem fechada em local seco e fresco, a 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.
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