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Dados gerais 
 
Código artigo:          9004xx 
 
Descrição:         Colad Fita para isolar Aqua Dynamic 
 
 

 
Informação técnica 
 

- Tipo de adesivo:  Borracha à base de solvente, absolutamente livre de silicones. 
- Papel:    Papel crepe verde impermeável saturado. 
- Espessura:   130 mícrones (total). 

    95 mícrones (apenas na parte de trás). 
- Peso:              100 g/m2 (total). 

     61 g/m2 (parte de trás). 
     39 g/m2 (adesivo). 

- Alongamento:   8%. 
- Resistência à temperatura: 60 minutos a 130 ºC. 
- Força tênsil MD:  87,5 N/25 mm2. 
- Aderência ao aço:  4,8 N/25 mm2. 
- Comprimentos do rolo:  50 metros. 

 
Versões disponíveis: 

- Largura                      Rolls por caixa 
- Art. no. 900419: 19 mm x 50 m.     48 
- Art. no. 900425: 25 mm x 50 m.     36 
- Art. no. 900438: 38 mm x 50 m.     24 
- Art. no. 900450: 50 mm x 50 m.     24 

 
Observações 

- Concebido para o utilizador profissional, adequado em situações altamente exigentes!  
- A Fita Adesiva Aqua Dynamic da Colad com resistência a temperaturas elevadas para minimizar as 

probabilidades de resíduos. Esta fita é especialmente concebida para o utilizador profissional e 
adequa-se perfeitamente à utilização de sistemas à base de água (ou 2K). 

- Para sistemas de pintura à base de água 
- Resistência à temperatura até 130 graus durante 1 hora! 
- Ponta afiada e limpa para uma colagem precisa e uma aplicação fácil  
- Excelente aderência, tanto à borracha como ao metal 
- A fita pode ser removida facilmente e sem resíduos 
- A gama Colad tem uma linha completa de fita adesiva, em conjunto com a Classic (9075##), 

Premium (9070##), Ultimate (9020##) e fitas especializadas como: Fineline, Foam Masking e 
Stegoband. Existe uma linha completa de fitas adesivas adequadas a todos os tipos de aplicações.  
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