Dados Técnicos: MAIO/2017

FITAS DEMARCA SOLO
Demarcação de solo (áreas industriais, quadras esportivas, las de banco, garagens etc.)
Lacração e vedação de embalagens (frascos plásticos, vidros etc.)
Identi cação de instalações industriais (dutos de óleo, água etc)
Sinalizador de portas de vidro em prédios
Decoração

CARACTERISTICA DO PRODUTO:
Adesivo: Base de borracha e resina sintética
Dorso: Plástico vinílico colorido
Adesão em placa de aço inox: 0,760 kgf/25mm
Resistência a tração: 9,2 kgf/25 mm
Espessura total: 0,18 mm
Alongamento na ruptura: 200,0 %
Armazenamento: 20o C e 40 - 50 UR

BENEFÍCIOS:
Ótima adesão inicial e ação prolongada
Bom desempenho a temperaturas de até 76º C

COMPOSIÇÃO:
Fita com dorso de lme plástico vinílico colorido. Adesivo à base de resina e borracha com
ótima adesão inicial e ação prolongada.. Cores: vermelha e amarela.
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PROCEDIMENTO DE USO:
- A superfície precisa estar seca, limpa e livre de resíduos oleosos.
- Demarque o local de aplicação para melhor alinhamento e qualidade da aplicação.
- Aplicar a ta sem esticar, fazendo pressão sobre a mesma com a mão ou rolete de borracha.
- Se as superfícies forem porosas ou com tendência a soltar partículas e poeira (concreto, alvenaria,
cimentados, etc), é necessário usar o Primer para Fita Adesiva P-8203.
- Não é indicada para áreas externas, expostas às intempéries.
- Nas garagens e estacionamentos, não use nas áreas de tráfego intenso de veículos e nas áreas de
manobras.
- Na limpeza, use somente água e detergente. Não utilize solventes como álcool, thinner, acetona,
gasolina etc.

VALIDADE:
Dois anos da data de fabricação quando estocado na embalagem original a 25°C e 50% de umidade rela&va.

Construção e Melhoria do Lar - CHIM

Serviço de Atendimento ao Cliente

Informações:

3M do Brasil Ltda.

Fone: 0800132333

Consulte o Serviço Técnico

Fone (0xx19) 3838-7987

Fone (0xx19) 3838- 7527

Via Anhanguera km, 110
Cx. Postal 123, Campinas – SP
CEP 13001-970

www.3m.com.br

