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Composição e Características da Fita Dupla Face
 

1. Adesivo  :  Acrílico de alta aderência (à base de solvente).

2. Veículo :  Espuma de polietileno retificado 

3. Liner  :  Papel glassine branco 

4. Aderência rápida para operação eficiente.

5. Elevada resistência a cisalhamento para adesividade garantida.

6. Material em espuma flexível para junção adequada à superf

 

Dados Técnicos:  
 

1. Espessura : 1,0 mm ± 0,1mm(0,040”)

2. Aderência da Película  :  PSTC

3. Resistência ao Cisalhamento :  PSTC

(4,4 libras / 1” x 1”)  a 25 °C (77 °F) - Fixação em 

sanduíche de 2 placas de aço inox. 

4. Temperatura de Operação  :  -
 

 

Aplicações:  
 

1. Especialmente projetada para montagem e fixação de placas, tiras plásticas, sinais

2. Adesividade de longa duração para ganchos plásticos e montagem de espelhos.

3. Resultado de fixação permanente para artigos de metal ou plástico, por ex., acessórios para a casa, cozinha, 

banheiros. 

4. Colocação de vidros em janelas. 

         Validade: 2 anos a partir da data de recebimento pelo cliente quando armazenado a 22 º C e 50% de umidade relativa.

Todas as informações e recomendações são dadas por nós, de boa fé, com base na experiência prática, mas sem garantia. É essen

o produto por um período de tempo para determinar se ele está apto para uma finalidade específica e adequada ao método de apl
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EspecificaçõesTécnicas 

sição e Características da Fita Dupla Face 

Acrílico de alta aderência (à base de solvente). 

de polietileno retificado ( 6 PCF ). 

Papel glassine branco 60 grs 

eficiente. 

Elevada resistência a cisalhamento para adesividade garantida. 

Material em espuma flexível para junção adequada à superfície de contorno.  

1,0 mm ± 0,1mm(0,040”) 

PSTC-1 1,5 Kg / 25 mm   (53 onças / polegadas)

PSTC-7  Mais de 24 horas com 2 kg de carga em25 mm x 25 mm 

Fixação em  

- 20 °C ~ 80 °C   ( -4  °F ~ 176 °F ) 

Especialmente projetada para montagem e fixação de placas, tiras plásticas, sinais e emblemas.

Adesividade de longa duração para ganchos plásticos e montagem de espelhos. 

Resultado de fixação permanente para artigos de metal ou plástico, por ex., acessórios para a casa, cozinha, 

: 2 anos a partir da data de recebimento pelo cliente quando armazenado a 22 º C e 50% de umidade relativa.

Todas as informações e recomendações são dadas por nós, de boa fé, com base na experiência prática, mas sem garantia. É essen

o produto por um período de tempo para determinar se ele está apto para uma finalidade específica e adequada ao método de apl
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1,5 Kg / 25 mm   (53 onças / polegadas) 

Mais de 24 horas com 2 kg de carga em25 mm x 25 mm  

e emblemas. 

Resultado de fixação permanente para artigos de metal ou plástico, por ex., acessórios para a casa, cozinha, 

: 2 anos a partir da data de recebimento pelo cliente quando armazenado a 22 º C e 50% de umidade relativa. 

Todas as informações e recomendações são dadas por nós, de boa fé, com base na experiência prática, mas sem garantia. É essencial que o usuário deve avaliar 

o produto por um período de tempo para determinar se ele está apto para uma finalidade específica e adequada ao método de aplicação do utilizador. 


