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Descrição do produto:
Substrato

Papel Kraft 40 g/m2 Fibra Longa Branco c/ adesivo nos 02 lados.

Adesivo

Acrílico Aquoso tack permanente c/aplicação 40 +/- 2g/m2.

Filme protetor (Liner)

02 liners Papel Glassine 83 g/m2 cor Branca a Bege claro siliconizado 01
lado somente de cada liner.

Espessura

0,17 mm +/- 10%

Utilização do produto:
Fita diferenciada com Duplo Liner, ou seja, liner superior juntamente com o substrato com alto
tack imediato, vincado (meio corte) que sai em pedaços facilmente da proteção inferior ( liner
inferior continuo ) indicada para Montagem de cartazes, montagem fotográficas e serviços de
adesivação que necessitem do adesivo protegido.
Dimensões típicas de corte:
Característica
Larguras Padrão
Facas de Vinco

Dimensões

Tolerância

10 / 12 /16 / 20 / 30 / 40 / 50 / 80 mm

+/- 0,5 mm

10 / 20 / 30 / 40 / 62 / 90 mm

Comprimento (metros)

50 e 250

+/- 0,5 mm
- 0 + 1%

Exemplo:
Fita com 40mm de largura,
Vincada com 20mm e 50m no
comprimento saem aprox.
2.500 pedaços
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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