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Composição e Características da Fita Dupla Face

1. Adesivo:   Adesivo Acrílico (base solvente),

2. Veículo: Filme PET 1/2 mil 

3. Liner: Filme vermelho com 2,5 mil de espessura.

4. Excelente resistência à migração de plastificante.

5. Ofereceum resultado vínculo seguro sob condições de alta temperatura.

6. Boa resistência a solventes, produtos químicos, raios UV e calor. (* o pro

solventes contra vários produtos diferentes, mas que não pode garantir a resistência a um produto 

específico, sem testes). 
7. Excelente desempenho de colagem sobre os substratos de baixa energia de superfície.

 

Dados Técnicos:  

1. Espessura                     :8  mil 

2. Aderência Inicial (“Tack”) :J. Dow Nº 1

3. Aderência da Película :PSTC -

4. Resistência ao Cisalhamento:PSTC 

carga em placa de aço inox de 1”x1” ( 25 mm x 25 mm )

5. Resistência ao Calor:  PSTC - 9                   

emplaca de aço inox  de 1” x 1” (25 mm x 25 mm)

6. Temperatura de Serviço:-30 ºC  ~ 180ºC

 

Aplicações 

1. Montagem em placas de plástico ABS na indústria automotiva.

2. Auto-aderente na montagem de materiais de borracha e EPDM.

3. Fixação em acessórios decorativos, como materiais de PVC para Indústria Moveleira.

 

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

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

avaliar o produto por um período de tempo para determinar se ele está apto para uma finalidade específica 
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D. Face Vermelha 

Especificações Técnicas 

ição e Características da Fita Dupla Face 

Acrílico (base solvente), revestido em ambos os lados. 

com 2,5 mil de espessura. 

Excelente resistência à migração de plastificante. 

Ofereceum resultado vínculo seguro sob condições de alta temperatura. 

Boa resistência a solventes, produtos químicos, raios UV e calor. (* o produto mostrou

solventes contra vários produtos diferentes, mas que não pode garantir a resistência a um produto 

 
Excelente desempenho de colagem sobre os substratos de baixa energia de superfície.

mil ( 0.20 +/- 0.01mm ) 

J. Dow Nº 16 

- 3    2 kg. / 25 mm ( 70 onças / pol. ) 

stência ao Cisalhamento:PSTC - 7 25ºC acima de 48hrs, com 2.2 lb. de carga em placa 

carga em placa de aço inox de 1”x1” ( 25 mm x 25 mm ) 

9                   80 °Cacima de 24 hrs com 1.1 lb. (0.5 kg) de   carga 

nox  de 1” x 1” (25 mm x 25 mm) 

30 ºC  ~ 180ºC 

Montagem em placas de plástico ABS na indústria automotiva. 

aderente na montagem de materiais de borracha e EPDM. 

Fixação em acessórios decorativos, como materiais de PVC para Indústria Moveleira.

: 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

avaliar o produto por um período de tempo para determinar se ele está apto para uma finalidade específica e adequada ao m
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duto mostrou-se resistente aos    

solventes contra vários produtos diferentes, mas que não pode garantir a resistência a um produto  

Excelente desempenho de colagem sobre os substratos de baixa energia de superfície. 

hrs, com 2.2 lb. de carga em placa  

acima de 24 hrs com 1.1 lb. (0.5 kg) de   carga  

Fixação em acessórios decorativos, como materiais de PVC para Indústria Moveleira. 

: 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 

e adequada ao método de aplicação do utilizado. 


