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DUPLA FACE

 

Composição e características da Fita dupla face
 

1. Adesivo: Adesivo Acrílico Dupla Face 

 

2. Veiculo: Massa acrílica Transparente

 

3. Liner : Liner verde 

 

 

 

Detalhes Técnicos  
 

1. Espessura ;   1,0 

 

2. Densidade:   1015 kg/m3 

 

3. 180°C Adesão:   2391 g.f/25mm (20min) 

 

4 . Cisalhamento Dinâmico   2.79 kg.f/cm2 (20min) 

 

4. Tensão Perpendicular (T-Block)  

 

5. Estática – Shear   24 hrs

 

Aplicações  
 
Automóveis  

Construção  

Comunicação Visual  

Usada na confecção de vidros de segurança, fixação de molduras protetoras, decorativas e permanentes em materiais como: 

poliestireno cristal, acrílico, PVC e etc.. 

Ampla variedade de usos industriais. 

 

 

Aplicação  
Temperatura: entre 0°C e + 35°C. A superfície deve estar limpa e livre de poeira e graxa. Evite tocar na superfície de exposi

fitas adesivas para manter o desempenho total do adesivo

nível máximo. O referido nível de desempenho será alcançado após um período de adesão de 24 horas a 23° C. 

 

 

Vida Útil e Armazenamento  
Local limpo e seco, em uma área bem ventilada, de pre

condições a vida útil será de um mínimo de 12 meses. 

 

As informações acima são dadas de boa fé, mas o usuário deve se assegurar que o desempenho do produto é suficiente para sua 

aplicação. Os valores indicados são médios e não devem ser tomados como valores máximos ou mínimos para fins específicos. O 

cliente tem de decidir sobre a adequação fitas para seus próprios aplicativos. 
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ACG10 
 

DUPLA FACE TRANSPARENTE / LINER VERDE 
 

Especificações Técnicas 
 

 
da Fita dupla face 

Adesivo Acrílico Dupla Face  

Transparente  

,0 mm (1000micrones)  

1015 kg/m3  

2391 g.f/25mm (20min)  

2.79 kg.f/cm2 (20min)  

 11.22 kg.f/cm2  

24 hrs 

Usada na confecção de vidros de segurança, fixação de molduras protetoras, decorativas e permanentes em materiais como: 

Temperatura: entre 0°C e + 35°C. A superfície deve estar limpa e livre de poeira e graxa. Evite tocar na superfície de exposi

r o desempenho total do adesivo. Adesivo sensível deve ser aplicado com o máximo de pressão para atingir 

nível máximo. O referido nível de desempenho será alcançado após um período de adesão de 24 horas a 23° C. 

Local limpo e seco, em uma área bem ventilada, de preferência a uma temperatura entre 10 ° C e 30 ° C. Armazenado sob essas 

condições a vida útil será de um mínimo de 12 meses.  

As informações acima são dadas de boa fé, mas o usuário deve se assegurar que o desempenho do produto é suficiente para sua 

ção. Os valores indicados são médios e não devem ser tomados como valores máximos ou mínimos para fins específicos. O 

cliente tem de decidir sobre a adequação fitas para seus próprios aplicativos.  
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