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Fita antiderrapante Salfety-Walk
Transparente
A ta antiderrapante Safety-Walk transparente tem por função proporcionar tráfego seguro de pessoas,
prevenindo quedas em pisos escorregadios de rampas, escadas e áreas lisas sujeitas à umidade.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
Produto #exível que consiste de abrasivos arti ciais em grãos (óxido de alumínio) aplicados sobre um lme
de poliéster transparente. Possui um adesivo de borracha, também aplicado no lme de poliéster transparente protegido por um liner de papel com impressão personalizada.
Cor: Transparente
Espessura: 0,5 mm
Rolos de 5 metros de comprimento e largura de 50 mm.

COMPOSIÇÃO:
Filme: Poliéster transparente;
Adesivo: Borracha;
Liner: Papel com impressão personalizada;
Mineral: Óxido de Alumínio;
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USO:
Usada em edifícios residenciais, comerciais e industriais, podendo ser aplicada em diversos tipos de substratos como: madeira, cerâmica, pedra polida, cimento, granito e etc.

SUBSTRATOS RECOMENDADOS:
Não indicada para cozinhas industriais, açougues, frigorí cos, reti cas, ou áreas que apresentem grande oleosidade devido às condições críticas deste local.
A ta antiderrapante Safety Walk Transparente não deve ser aplicada sobre emendas, rejuntes ou trincas do
piso, pois pode haver penetração de umidade sob a mesma diminuindo a adesão ao substrato.
Não se deve arrastar objetos em áreas aplicadas com a Fita Antiderrapante Safety Walk transparente, se
necessário, utilizar carrinhos com rodas macias (ex.: borracha).
Não indicamos a aplicação da Fita Antiderrapante Safety Walk Transparente em áreas sujeitas a tráfego de
veículos automotivos.
Não indicamos a aplicação da Fita Antiderrapante Safety Walk Transparente em áreas externas e sujeitas a
tráfego intenso de pessoas;
Sugerimos arredondar os cantos da ta antes da instalação, eliminando assim pontos críticos de descolamento.
Não aplicar em pisos de box de chuveiro, banheira e em locais onde a ta cará totalmente submersa (ex.
Piscinas).

APLICAÇÕES:
A ta antiderrapante Safety-Walk Transparente é a mais completa solução de segurança para pisos,
rampas degraus, escadas, corredores e saídas de emergência, entre outros.
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MODO DE APLICAÇÃO:
Limpe e seque bem a superfície antes da aplicação. Use álcool ou thinner para remover óleo ou graxa
(observe bem as precauções do fabricante do produto químico).
Meça a distância e corte o Safety-Walk Transparente no tamanho desejado, arredondando as pontas.
Retire a ta protetora e coloque o Safety-Walk Transparente na posição desejada. Pressione rmemente do centro em direção às extremidades, eliminando eventuais bolhas. Certi que-se de que as bordas
estejam bem aderidas.

PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO:
Para remover, levante uma das extremidades e puxe vagarosamente. Os resíduos são facilmente removidos com produtos de limpeza.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO:
Temperatura mínima de aplicação: 4 ºC.
Temperatura máxima de uso: 79ºC.

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

VALIDADE:
Dois 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).
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