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DUPLA FACE

 

Características da Fita dupla face 
 

1. Massa acrílica expandida branca de alta performance

 

2. Liner de Polietileno verde 

 

3. Boa adesão ao aço, fixação segura, excelente resistência 

absorção ao impacto/choque 

 

 

 

Detalhes Técnicos  
 

1. Adesão ao aço lado externo (após 20 minutos) (gf/cm):           840 mínimo

 

2. Adesão ao aço lado interno (após 20 minutos) (gf/cm):            

 

3. Espessura (mm):   

 

4. Tensão entre placas (Kgf/pol²):   

 

5. Faixa de Temperatura de trabalho:  

 

Aplicações  
 
No mercado da construção, a ACG11 é utilizada para fixação de painéis de alumínio composto (ACM) em perfis metálicos, alumínio 

anodizados ou pintados eletrostaticamente (pintura a pó).

A fita ACG11 deverá ser aplicada ao perfil metálico ou a placa de ACM posteriormente a 

aplicação de primer, como no caso de perfis pintados eletrostaticamente.

 

 

Armazenamento  
Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. 

Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.
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ACG11 
 

DUPLA FACE ACRÍLICA BRANCA / LINER VERDE 
 

Especificações Técnicas 
 

 

Massa acrílica expandida branca de alta performance 

Boa adesão ao aço, fixação segura, excelente resistência às intempéries, resistente a umidade, resistente a solvente e boa 

Adesão ao aço lado externo (após 20 minutos) (gf/cm):           840 mínimo  

Adesão ao aço lado interno (após 20 minutos) (gf/cm):            840 mínimo  

                               0,99 a 1,21 

                               25,0 mínimo  

    -30°C a 120°C 

ilizada para fixação de painéis de alumínio composto (ACM) em perfis metálicos, alumínio 

anodizados ou pintados eletrostaticamente (pintura a pó). 

A fita ACG11 deverá ser aplicada ao perfil metálico ou a placa de ACM posteriormente a limpeza inicial com álcool 

aplicação de primer, como no caso de perfis pintados eletrostaticamente. 

Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente.  

direta. 
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intempéries, resistente a umidade, resistente a solvente e boa 

ilizada para fixação de painéis de alumínio composto (ACM) em perfis metálicos, alumínio 

limpeza inicial com álcool isopropílico e 


