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 Descrição do Produto 

A linha de ganchos e organizadores adesivos da Tekbond oferece uma solução 

prática e resistente para você decorar e organizar a sua casa ou o seu ambiente de 

trabalho. São fáceis de aplicar e extremamente resistentes. 

 

Propriedades 

 

Cor:                                                  Branco 

Tipo: Permanente ou Removível 

Embalagem: Blíster 

Validade: 36 meses 

 

 

 

Características Técnicas 

 

Aspecto: Gancho 

Material Fita Adesiva: Borracha (Material Base) + Resina Terpene (Tackifier) 

Odor:       Sem odor 

  

 

Instruções de uso e manuseio 

Limpe a superfície com álcool, removendo qualquer resquício de oleosidade ou poeira. Importante: O uso de detergentes ou 

outros produtos pode comprometer o desempenho da fita adesiva. 

Remova o ‘liner’ protetor da fita e aplique o produto no local desejado. 

Faça pressão na peça por 30 segundos com certa força para potencializar a resistência da fita. 

Aguarde 1 hora antes de utilizar o gancho. 
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Importante 

Quanto maior a área de contato da fita, mais resistente é aplicação. Por este motivo, não aplique os ganchos em superfícies 

irregulares, curvas ou com texturas. 

As fitas não foram projetadas para suportar objetos tridimensionais de grande volume como, por exemplo, prateleiras. Não 

se recomenda a aplicação de ganchos e fitas para objetos que fazem pressão em forma de pêndulo. 

Verifique a superfície onde será aplicada a fita/ gancho. No momento da remoção, o adesivo da fita pode danificar superfícies  

com pintura ou reboco mal fixados e sem resistência. 

Confira a carga de resistência do produto na embalagem. 

 
 

Remoção 

Para remover a fita permanente: 

Passe um fio de “nylon” ou similar – vagarosamente – entre a parede e o produto para soltar a fita adesiva. 

Durante este processo, algum resíduo de fita pode ficar na parede. Utilize uma esponjinha com água e sabão para a limpeza 

da área. 

Para remover a fita removível: 

Quando necessário, retire o gancho do suporte para ter acesso a lingueta da fita. Caso contrário, a lingueta já estará visível 

no produto. 

Segure o suporte ou gancho com uma das mãos e com a outra, puxe a lingueta para baixo, paralela à parede, até descolar 

totalmente a fita da parede. 

Nota: Uma vez removidas, as fitas não são reaproveitáveis. Para ficar o gancho novamente, utilize uma das ‘fitas refis’  

vendidas separadamente pela Tekbond. 

 
 
 

Embalagens disponíveis 

A Tekbond disponibiliza blíster nas dimensões de 110mm×180mm  

 

 

 
 

Armazenamento 

 

Pode ser armazenado por 36 meses quando mantido no recipiente original, fechado e protegido. Armazenar em um local 

fresco e seco entre 5-27 ° C. O material deve ser armazenado em um local bem fechado 
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Tamanhos e modelos disponíveis 

 

 
 
 

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. 

Categoria Tipo de Fita Família Tamanho Descrição Medida Capacidade Embalagem Unid.

Ganchos Removível Topázio P
Gancho de plástico branco 

para apoio de objetos 
1,8cm x 3cm 500g Blister 4

Ganchos Removível Topázio M
Gancho de plástico branco 

para apoio de objetos 
3cm x 6,5cm 1,5kg Blister 2

Ganchos Removível Topázio G
Gancho de plástico branco 

para apoio de objetos 
4cm x 5cm 2kg Blister 1

Ganchos Permanente Ambar P
Gancho de plástico branco 

para apoio de objetos 
3cm x 2,2cm 500g Blister 4

Ganchos Permanente Ambar M
Gancho de plástico branco 

para apoio de objetos 
5cm x 3cm 1kg Blister 2

Ganchos Permanente Ambar G
Gancho de plástico branco 

para apoio de objetos 
5cm x 11cm 3kg Blister 1

Ganchos Removível Onix M
Gancho de plástico branco 

para apoio de objetos 
2,5cm x 5cm 1kg Blister 3

Ganchos Removível Onix G
Gancho de plástico branco 

para apoio de objetos 
3cm x 8cm 1,5kg Blister 2

Ganchos Permanente Quartzo P
Gancho de plástico branco 

para apoio de objetos 
1,8cm x 3cm 500g Blister 4

Ganchos Permanente Quartzo M
Gancho de plástico branco 

para apoio de objetos 
3,5cm x 6cm 1,5kg Blister 2

Ganchos Permanente Quartzo G
Gancho de plástico branco 

para apoio de objetos 
4,5cm x 8cm 2kg Blister 1

Ganchos Removível Quadro Unico

Ganchode plástico para 

fixação de  quadroem 

paredes

7,5cm x 2,7cm 1kg Blister 2

Ganchos Permanente Cristal P

Gancho de plástico 

transparente para apoio de 

objetos 

1,3cm x 2cm 200g Blister 20

Ganchos Permanente Cristal M

Gancho de plástico 

transparente para apoio de 

objetos 

2,2cm x 2,8cm 400g Blister 6

Ganchos Permanente Zafira P
Gancho de metal para 

sustenta
14cm x 2,5cm 1,5kg Blister 1

Ganchos Permanente Zafira M
Gancho de plástico branco e 

metal para apoio de objetos 
26,5cm x 3cm 2kg Blister 1

Ganchos Removível Zafira Unico
Gancho de plástico branco e 

metal para apoio de objetos 
2,3cm x 5,5cm 1kg Blister 2


