Informativo de Produto - ADERE
FITA ADESIVA ISOLANTE ANTICHAMA - 912
Características:
Dorso: Filme de PVC flexível com agente antichama;
Adesivo: Base borracha e resinas;
Cor: Preta.
Dados Técnicos:
Adesão à placa de aço:
Adesão ao dorso:
Espessura:
Resistência à tração:
Alongamento:
Flamabilidade:
Rigidez dielétrica:
Temperatura mínima de aplicação:
Temperatura de trabalho:

Mínimo 120 gf / cm;
Mínimo 100 gf / cm;
0,115 a 0,150 mm;
Mínimo 2,0 kgf / cm;
Mínimo 130 %;
Autoextinguível;
Mínimo 40 kV / mm;
15ºC;
0 a 80ºC.

Observação: Esta fita possui espessura nominal de 0,13mm.
Aplicações:
Manual ou automática;
Bandagem de chicotes:
 de fios elétricos em geral;
 para veículos automotores.
Suporta até 750V.
A Fita Adere® 912 deve ser aplicada para isolamento, aplique quatro camadas da fita sempre
alongada 50% e em meia sobreposição em cada volta. Termine a aplicação com sobreposição 10 %
sobre a prórpria fita; Após a confecção da bandage e isolamento, sua extremidade deverá ser
cortada com ligeiro tracionamento.
Estocagem:
Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Produto sensível a
umidade e luz solar direta. Validade indeterminada. Garantia permanente.
Para informações sobre o descarte do produto, acesse: http://adere.com.br/reciclagem.pdf
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Todos os produtos manufaturados pela Adere são garantidos contra defeitos de fabricação por prazo indeterminado, desde que armazenados e
transportados em condições de temperatura e umidade controladas, e mantidos em sua embalagem original. Para aplicações de fitas adesivas, o
usuário é a pessoa mais adequada e responsável para avaliar e decidir se um produto ADERE é capaz de atender ou não suas necessidades e as
exigências da sua aplicação, incluindo fatores externos que possam influenciar no produto. A ADERE recomenda que todos os produtos sejam
previamente testados antes da sua utilização. A ADERE garante o produto contra defeitos de fabricação, não fornecendo nenhuma outra garantia
expressa ou implícita, para efeitos comerciais ou de desempenho, decorrente da utilização de seus produtos. Consulte revisões futuras deste
documento.

