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FITA CREPE SCOTCH BLUE™ 2090
Esta ta é usada para proteção (mascaramento) de superfícies para pintura, especialmente quando precisa permanecer aplicada por longos períodos. A remoção pode ser feita em até 14 dias após a aplicação,
sem apresentar problemas de ressecamento ou rasgamento, não deixando resíduos de adesivo mesmo
quando usada sobre vidro ou alumínio exposto à luz solar direta.

CARACTERISTICA DO PRODUTO:
Dorso: Papel crepe azul tratado de 60 g/m²
Adesivo: Acrílico
Espessura: 0,145 mm
Adesão ao aço: 340 g/12mm
Resistência à tração: 5,9 g/12 mm
Alongamento: 6,7 %
Estocagem: 20o C e 40 - 50 % UR

BENEFÍCIOS:
Resiste às intempéries (sol e chuva)
Resistente a solvente e água das tintas
Uso externo e interno
Fita encorpada reconhecida pelo pro ssional
Boa resistência ao rasgamento e umidade
Melhor conformabilidade
Excelente linha de pintura
Cor azul já associada à alta performance no mercado
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USO:
Pode ser usada em superfícies de gesso, massa corrida, drywall, vidro, madeira, superfícies metálicas,
cerâmicas, pedras naturais e superfícies pintadas com a maioria das tintas mais comuns na área de
construção, como látex, tintas acrílicas, seladoras, esmalte e verniz.

COMPOSIÇÃO:
Dorso de papel crepe de cor azul tratado e adesivo acrílico de média adesão.

PROCEDIMENTO DE USO:
- A superfície deve estar seca, limpa e isenta de gorduras.
- Pode ser aplicada manualmente ou com equipamentos aplicadores de tas, como o Dispensador
M2000 e M3000.
- Desenrole a ta e xe-a a superfície sem esticar, aplicando pressão com a mão ou rolete de borracha.
- Para uma boa linha de pintura, deve-se aplicar pressão com os dedos ou rolete de borracha nas
arestas da ta.
- Não use esta ta sobre laca, pinturas ainda úmidas, papel de parede e sobre outras superfícies delicadas. Remova somente quando a ta estiver seca.
- Não deixar a ta aplicada por períodos superiores a 14 dias, para não haver transferência de adesivo.
Caso a ta for aplicada sobre uma superfície já pintada, esta deverá estar completamente seca, curada
e bem ancorada à superfície.

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