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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Número do artigo: 9000xx 
 
Descrição: Fita para isolar Colad Orange™   
                    
 
 
  

 
 

Informação técnica 
 
A fita isoladora Orange™ da Colad é uma fita adesiva cor de laranja de elevada aderência, para trabalhos 
de isolamento, que oferece a máxima flexibilidade durante o trabalho e o máximo desempenho em todos 
os tipos de condição.  
 
Esta fita é impermeável e resistente a UV, o que minimiza a possibilidade de haver resíduos no seu 
trabalho. Adequada para todos os tipos de sistemas de pintura! Agora com aderência e resistência aos 
raios ultravioleta melhoradas! 

 
Características: 

- Cor: Laranja 
- Tipo de adesivo:  

- À base de borracha natural e solvente de resinas, absolutamente livre de silicones.  
- Elevada aderência inicial e boa aderência em todas as superfícies (metal e borracha). 

- Altamente resistente à humidade e à água 
- Removível sem quebrar 
- Pode ser cortado à mão  
- Papel: Papel crepe impermeável saturado 
- Espessura: 0.125 mm 
- Peso: < 70 g/m² (total) 
- Alongamento: 8%            
- Resistência à temperatura: 100°C durante 1 hora 
- Resistência aos raios UV: 14 dias no exterior 
- Resistência à tração MD: 360 N/100 mm de largura 
- Aderência ao aço: 19.2 N/100 mm de largura      
- Cumprimento do rolo: 50 m 

 
Descrição geral da gama de produtos: 

Art. n.º Largura x 
comprimento 

Número de rolos por 
embalagem 

900019 19 mm x 50 m  48 rolos 
900025 25 mm x 50 m  36 rolos 
900038 38 mm x 50 m  24 rolos 
900050 50 mm x 50 m          24 rolos 

 
Armazenamento: 
Armazenar entre os 5 e os 25 graus. Vida útil recomendada: 18 meses. 
 
Aplicação: 
Ao aplicar, a superfície deve estar limpa, seca e livre de lubrificante, óleo e outros contaminantes. 

 
Data de criação: 11-4-2018 

 Última alteração: 1-3-2021   
  Número de páginas: 2 
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Concebido para o utilizador profissional, adequado em situações altamente exigentes!  
A fita isoladora Orange™ da Colad foi especialmente concebida para a utilização profissional e é perfeita 
para sistemas de cura à base de água, 2K ou UV.   
A fita não deixa qualquer resíduo após a remoção, mesmo após o processamento até 100 graus durante 
1 hora.  
Produtos relacionados da Colad 
 
Art. n.º: 9000 
Descrição: Lâmpada de cura UV 
 
Art. n.º: 9150xx 
Descrição: Betume UV Fino / Grosso 
 
Art. n.º: 9370xxxSLSUV 
Descrição: Snap Lid System® UV 
 
Art. n.º: 2060xx + 2010 
Descrição: Papel de isolamento + Dispensador 
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