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Descrição do produto:

Substrato Filme de Tissue Paper de baixa gramatura.

Adesivo Acrílico Hot Melt de alto tack. 

Filme protetor (Liner) Papel Laminado com filme transparente cor Branca a Cinza Clara. 

Espessura 0,18 mm +/- 10%. 

  

Utilização do produto:

Emendas de bobinas de papel, montagem de cenários, colagem de tecidos, fabricação de peças 

técnicas, adesivação de abas de envelopes e pastas com laminação,  

Dimensões típicas de corte:

Característica Dimensões Tolerância 

Larguras Padrão                     06 / 09 / 12 / 16 / 19 / 25 mm +/- 0,5 mm 

 %1 + 0 - 003 e 001 ,05 ,03 )sortem( otnemirpmoC

•  Fabricamos rolos tipo Pizza de até 800 metros de comprimento. 

•  Fabricamos rolos tipo Carretel de até 6.000 metros de comprimento. 

•  Cortamos larguras especiais até 1.000 mm. Mediante consulta. 

•  Fabricamos esta fita com serrilhas e refile (liner estendido) em vários tamanhos. 

Serrilhada (Pré Picotada)      Serrilhada e Refile (Liner estendido) 

Validade / Estocagem:

12 meses após a data de fabricação constante na etiqueta do produto quando estocado na 
embalagem original a temperaturas de até 35°C e 70% de umidade relativa. 

As informações descritas acima se baseiam em nossa experiência prática, bem como nos testes executados em nossos 

Laboratórios e junto a Clientes podendo ser alteradas a qualquer tempo. Estas informações devem ser consideradas 

apenas como orientação geral, não podendo a Adhesivefix ser responsabilizada pelo uso indevido do produto. 

Considerando os diversos tipos de Materiais, sugerimos testes prévios com os nossos produtos, bem como consultar 

nosso Departamento Técnico para a devida orientação pelo telefone 11-2967-2228. 
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