
 
 

 

• INFORMAÇÃO TÉCNICA DO PRODUT

 Descrição 

• Adesivo:À base de resina e borracha sintéticos

• Dorso: Papel crepe tratado resistente à umidade.

• Alta resistência ao cisalhamento, boa resistência ao longo da aplicação.

• Material que proporciona,boa resistênciaa tração e 
 

Dados Técnicos 
 

• Espessura: 0,110 mm  

• Gramatura papel: 35 g/m² 

• Adesãoa placa de aço: 380 gf/12 mm largura ( 21 N/100 mm de largura)

• Resistênciaatração: 6,0 kgf/ 12  mm 

• Alongamento da ruptura: 5 % 

• Cisalhamento ao papelão: 60 minutos

• Desenrolamento: 9,4 N/100 mm-

•  

Aplicação 
 

• Uso profissional :  proteção em pinturas de parede, rodapés, tetos, artesanatos e 

• Uso geral: marcações, fixações adesivas, reforço de embalagens, fechamento de pacotes leves.

• Recomendada que a fita esteja a temperatura ambiente de 25° para facilitar a aplicação

30 minutos de exposição. 

• Temperaturas muito baixas ou muito altas causam endureci

respectivamente. 
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resina e borracha sintéticos 

resistente à umidade. 

Alta resistência ao cisalhamento, boa resistência ao longo da aplicação. 

boa resistênciaa tração e o acasalamento confortável 

380 gf/12 mm largura ( 21 N/100 mm de largura)- mínimo 

mm de largura (495 N / 100 mm de largura)  

Cisalhamento ao papelão: 60 minutos- mínimo 

 máximo 

Uso profissional :  proteção em pinturas de parede, rodapés, tetos, artesanatos e proteção do dia a dia

adesivas, reforço de embalagens, fechamento de pacotes leves.

Recomendada que a fita esteja a temperatura ambiente de 25° para facilitar a aplicação

aturas muito baixas ou muito altas causam endurecimento e amolecimento do adesivo 
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o acasalamento confortável nas superfíciesaplicadas. 

 

proteção do dia a dia 

adesivas, reforço de embalagens, fechamento de pacotes leves. 

Recomendada que a fita esteja a temperatura ambiente de 25° para facilitar a aplicação, para uso de até 50° e 

mento e amolecimento do adesivo 

mail: vendas@cortefacil.com.br 


