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COMMANDMR FECHOS
Modelos: FECHOS BRANCO E FECHOS PRETO.
Cons tuídos por um par de ﬁtas de espuma branca e preto de polie leno cobertas em um dos lados com adesivo
transparente de borracha sensível à pressão protegidos com um liner de papel siliconizado impresso em cor verde,
e laminadas, do outro lado, com um fecho de nylon (polipropileno e propileno/e leno) de cor branco e preto. Construídos com a tecnologia 3M de “remoção por es ramento”, os Fechos Command podem ser removidos facilmente,
sem daniﬁcar a super;cie. Uma extremidade da ra, no formato de lingueta, não tem adesivo, sendo u lizada para
pegar o adesivo para fazer a remoção.
Os Fechos Command são usados para a ﬁxação e junção de vários pos de objetos, sem a necessidade de fazer furos nas super;cies. Especialmente aplicados para a ﬁxação, de quadros, pôsteres, cartazes, gravuras ou qualquer
outro objeto que se queira instalar em paredes usando-se a tecnologia Command associada com a dos fechos Dual
Lock.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
Pequeno: 450 g
Médio: 1,0 Kg
Grande: 1,8Kg

COMPOSIÇÃO:
LINER: Papel
FILME: Fecho de polipropileno e propileno/
e leno e ﬁta adesiva em polie leno.
ADESIVO: Poliúria de Silicone
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Vantagens:
1.

Facilidade na aplicação.

2.

Não há necessidade de fazer furos

3.

Fixação segura para as cargas indicadas

4.

Facilidade de fazer pequenos ajustes da posição do objeto na super;cie devido ao sistema de fecho
Remoção limpa a qualquer tempo sem daniﬁcar a super;cie

Procedimento de instalação:
1.

Limpe bem as super;cies u lizando somente álcool e passe um pano seco. Cer ﬁque-se que as super;cies estejam isentas de gordura, poeira e umidade.

2.

Escolha o local de aplicação, marque a posição dos Fechos Command na super;cie e no objeto. Posicione uma parte do
fecho no objeto e a outra parte na parede. Aperte ﬁrmemente cada uma delas por, pelo menos, 30 segundos. Nesta etapa ainda não junte as partes.

3.

Atenção: Ao u lizar mais de um par de fechos, posicione-os com pelo menos 10 cm de distância um do outro. Para melhor performance, aplique os fechos na ver cal.

4.

Espere 1 hora até unir as partes, para a ngir melhor performance do produto.

5.

Pendure o objeto juntando as partes do fecho e pressione ﬁrmemente até fazer o ruído caracterís co de encaixe.

Procedimento de remoção:
1.

Desencaixe o objeto pelo fecho fazendo um movimento delicado de baixo para cima. Não puxe o
objeto em sua direção para removê-lo.

2.

Segure a lingueta de remoção;

3.

Não arranque os fechos.

4.

Nunca re re a ﬁta formando um ângulo ao puxá-la. A ﬁta pode se romper ou daniﬁcar super;cie.

5.

Para evitar que o fecho machuque seus dedos pressione sua parte superior com ﬁrmeza como ilustrado.

6.

Deslize lentamente a lingueta para baixo, junto a parede es cando a ﬁta pelo menos 30 cm até que
a fecho se solte da parede.

7.

Repita estes passos para os outros fechos.
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Precauções:
1.

Apesar de seu alto poder de adesão à maioria das superfícies lisas e de ser fabricado sob rigoroso controle
de qualidade, o fecho Command pode não aderir a algumas superfícies, principalmente em ambientes sujeitos à umidade, como em alguns tipos de azulejos em banheiros, cozinhas, áreas de serviço etc.

2.

Para sua total segurança não utilize os produtos Command para %xação de objetos sobre cabeceiras de camas.

3.

Não utilize para pendurar antiguidades, recordações de família, relíquias, objetos valiosos ou insubstituíveis.

4.

Não aplique os produtos Command sobre papel de parede, pois, pode não aderir em alguns papéis de parede de vinil.

5.

Aplique os produtos Command em superfícies com temperaturas acima de 10 graus centígrados. O adesivo
pode amolecer e perder a adesão a temperaturas acima de 40 graus centígrados.

6.

Ao utilizar mais de um par de fechos médios, utilize um par para cada 1,0 kg e não pendure objetos acima
de 4 Kg. No caso de utilizar mais de um par de fechos pequenos, utilize um par para cada 450 g e não pendure objetos acima de 1,8 Kg .

7.

Não aplique em superfícies expostas diretamente à luz solar.

8.

Não aplique sobre tinta fresca.

9.

Não aplique em superfícies irregulares, muito texturizadas ou que absorvam umidade.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO:
Faixa ideal de aplicação (10°C à 40°C).

RESISTÊNCIA A TEMPERATURA:
Temperatura mínima sugerida para aplicação é (10°C).
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RESISTÊNCIA A TEMPERATURA:
Temperatura mínima sugerida para aplicação é (10°C).
Aplicações em super;cies com temperatura abaixo de 10°C não é recomendada porque o adesivo torna-se seco
para aderir prontamente. Entretanto, uma vez propriamente aplicada, seu comportamento à baixa temperatura é geralmente sa sfatório.

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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