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ANTI IMPACTO
Protege super cies e objetos contra riscos, ba das e deslizamentos. Fixação rápida e forte!

CARACTERISTICA DO PRODUTO:
•

Protetor adesivo em EVA;

•

Mais resistente;

•

Não deforma e não amarela;

•

Fixação rápida e forte;

•

Pode ser u lizado em portas, paredes, maçanetas, tampas, gavetas, esquadrias, tampos de mesa, gabinetes de cozinha e
banheiro, porta de correr do guarda-roupa, eletrodomés cos,

•

computadores e objetos em geral.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
•

Diversos formatos para todos os móveis (7 modelos) ;

•

Diversos formato;

Tamanho

Cada protetor suporta até:

Dimensões (mm)

Redondo GG

4 Kg

10X10X4

Redondo G

0,5kg

8X8X4

Piramidal

14kg

19X19X8

Quadrado Fosco

10kg

16X16X7

Redondo G

9kg

15X15X4

Redondo GG

16kg

21X21X5

Redondo G

0,5kg
8X8X2,5

COMPOSIÇÃO:
LINER: Papel tratado
DORSO: EVA
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USO:
Protetores auto-adesivo super resistente para evitar que daniﬁque a super cie como parede e móveis em geral.

APLICAÇÕES:
Ideal para aplicar em móveis e paredes para evitar que daniﬁque a super cie.

PROCEDIMENTO DE USO:
- As super cies devem estar limpas, secas e livres de gorduras (ceras, óleos etc).
- Remover o liner protetor e aplicar pressionando contra a outra super cie

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM:
Melhor condição recomendada de estocagem à temperatura de aproximadamente a 25°C e 40-50% de umidade
rela va.

VALIDADE:
Quatro Anos da data de fabricação quando estocado na embalagem original a 25°C e 50% de umidade rela va.
Nota: Recomenda-se que o produto seja testado antes de sua aplicação. (Avaliar sua aderência em um pequeno
espaço das super cies em que será aplicada a ﬁta).

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
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