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Descrição do Produto

Equipamentos manuais projetados para aplicação e utilização em conjunto
com as fitas de adesivo transferível. Formados por um mecanismo simples,
têm a capacidade de dispensar o adesivo sobre a superfície e rebobinar o liner
utilizado.

Características do
Produto

Basicamente, o dispositivo aplicador é formado por duas engrenagens
plásticas duráveis, duas roldanas e um gatilho. Assim, quando o adesivo é
dispensado, o liner de papel se desenrola, voltando a enrolar-se na outra
roldana de forma prática e limpa.
ATG 700

Fitas indicadas

Todas que
permita o
rompimento

Peso do aparelho sem fita

360 g

Peso do aparelho com fita

415 g

(peso obtido com fita 598 de 16 mm x 33 m)

Comprimento do aparelho

230 mm

Altura do aparelho

240 mm

1

•

Exemplos de Uso

Montagem de produtos
Fixação de acessórios em operações de montagem de equipamentos
eletroeletrônicos, móveis e eletrodomésticos.
•

Estúdios Fotográficos
Montagem de cópias fotográficas, fixação de fundos infinitos, construção de
cenários, junção de telas, arranjos de embalagens e acessórios.
•

Acabamento Industrial
Fechamento e conjugação de embalagens de despacho, brindes promocionais,
fechamento de caixas de pequenas dimensões.
• Indústrias Têxteis, de papel, de filmes plásticos
Emendas em bobinas de papel, filmes plásticos e tecidos.
• Gráficas
Montagem de cartazes auto adesivos, fixação de suportes, armações e acessórios
em displays e outros materiais em ponto-de-venda; cartelas blisterizadas e
posicionamento de produtos.

Nota Importante

Antes de adquirir o produto, assegure-se de que o mesmo é indicado para a
finalidade de uso desejada. Na dúvida sobre a eficiência do equipamento, sua
correta utilização ou ainda novas aplicações do mesmo, entre em contato com o
nosso Serviço Técnico ou pelo Linha Aberta 3M.
Todas as questões de responsabilidade relacionadas com este produto são
definidas pelo termo de venda e, onde se aplique, pelas leis vigentes.

Fitas e Adesivos Industriais
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110,
Sumaré SP
CEP 13181-900

Fale com a 3M
Fone 0800-0132333

Informações:
Consulte o Serviço Técnico
Fone (0xx19) 3838.6993
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