Informativo de Produto – ADERE
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE
860 / 861 / 862 / 863 / 864 / 865 / 866 / 867 / 868
Características:
Dorso: Filme de PVC (0,100 mm de espessura) e Resinas Sintéticas à prova d'água
Grão mineral abrasivo: Óxido de Alumínio grão 60
Adesivo: Acrílico sensível à pressão base d'água
Liner (Protetor): Papel Super Calandrado (75 g/m²)
Cores:
860: Preta
861: Azul
862: Vermelha
863: Amarela
864: Verde
865: Transparente
866: Preta / Amarela
867: Fluorescente
868: Preta / Amarela Fluorescente
Embalagem:
860; 861; 862; 863; 864; 865; 866; 867; 868: Individual em papelão.
861/S; 862/S; 863/S; 864/S; 865/S; 866/S; 867/S; 868/S: Embalagens Individuais para Auto-Serviço
e Caixas de Despacho (50mm x 5m)
Dados Técnicos:
Adesão à placa de aço (gf / cm):
220 mínimo
Tack Rolling Ball (cm):
10 máximo
Espessura da Fita sem liner (mm):
0,500 a 0,800
Resistência à Tração (Kgf / cm):
1,5 mínimo
Aplicações:
Este produto é utilizado como elemento antiderrapante, aplicado em pisos de edificações, barcos e
outras superfícies lisas onde exista risco de quedas.
Cuidados na aplicação do produto:
1 ) Certificar-se de que a superfície onde o produto será aplicado esteja limpa e isenta de qualquer
tipo de contaminante que possa comprometer a adesão da fita à superfície de aplicação.
2 ) Limpar a superfície com pano embebido em álcool ou acetona para remover a umidade da
superfície.
3 ) Em superfícies porosas, recomenda-se a utilização de primer e vedador de bordas para evitar
entrada de umidade que possa comprometer a adesão da fita na superfície.
4 ) Após colocação da fita na superfície, bater na fita com um martelo de borracha para fixá-la
adequadamente à superfície de aplicação.
Estocagem:
Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente.
Validade Indeterminada e Garantia Permanente.
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