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  Fita Dupla Face

 

  

 

Composição e características da Fita

 
1.  Adesivo:  Acrílico de alta adesividade, com alto tack

 

2.  Dorso:  Papel não tecido 

 

3.  Liner:  60grs – papel tratado 

 

Dados Técnicos: 
 

Adesão 180° à placa de aço LA e LB (N/cm) 5,0 ASTM D1000

Espessura sem liner (mm) 0,14 ASTM D1000

Resistência à tração (N/cm) >9,5 ASTM D1000

Alongamento (%) >3,5 ASTM D1000 

Rolling Ball Tack LA e LB (cm) 15 ASTM D1000

Faixa de temperatura recomendada para uso 10 °C 

Faixa de temperatura recomendada para armazenamento 10 °C 

 

Aplicações: 

 

Indicada para segmentos de comunicação visual, decoração e ornamentos

 

1.Fixação de etiquetas em tecido e couro, desenvolvida para emenda de bobinas nas industrias de 

 

2. Fixação de metais planos, plásticos, magnetos flexíveis, placas indicativas, uso artesanal e escolar

 

 

 

 

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

usuário deve avaliar o produto por um período de tempo para determinar se ele está apto para uma finalidade específica e adeq

de aplicação do utilizador. 
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Fita Dupla Face- Não Tecido 

  Especificações Técnicas 

Composição e características da Fita 

Acrílico de alta adesividade, com alto tack 

 

placa de aço LA e LB (N/cm) 5,0 ASTM D1000 

Espessura sem liner (mm) 0,14 ASTM D1000 

Resistência à tração (N/cm) >9,5 ASTM D1000 

Rolling Ball Tack LA e LB (cm) 15 ASTM D1000 

Faixa de temperatura recomendada para uso 10 °C – 170 °C 

Faixa de temperatura recomendada para armazenamento 10 °C – 40 °C 

Indicada para segmentos de comunicação visual, decoração e ornamentos; 

Fixação de etiquetas em tecido e couro, desenvolvida para emenda de bobinas nas industrias de 

Fixação de metais planos, plásticos, magnetos flexíveis, placas indicativas, uso artesanal e escolar

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

usuário deve avaliar o produto por um período de tempo para determinar se ele está apto para uma finalidade específica e adeq
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Fixação de etiquetas em tecido e couro, desenvolvida para emenda de bobinas nas industrias de papel e plástico. 

Fixação de metais planos, plásticos, magnetos flexíveis, placas indicativas, uso artesanal e escolar; 

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 


