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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 9030xx 
 
Descrição: Cinta de Perfilar Extra Flexível            
                    
 
 
  

 

 
Informação técnica 
Propriedades do suporte: suporte de PVC termicamente estabilizado. 
Adesivo:   adesivo sensível à pressão à base de borracha. 
Espessura total:   0,137 mm (0,0054 polegadas). 
Núcleo:    núcleo de plástico de 76 mm (3 polegadas). 
Cor:    verde (visual) 
Resistência à tração (nominal): 245 N/100 mm 
Alongamento até à quebra: 150% ASTM-D-1000. 
Tamanhos:   3 mm* x 55 m* (0,117* x 2165 polegadas*) 
                                             6 mm* x 55 m* (0,234* x 2165 polegadas*)  
                                             9 mm* x 55 m* (0,351* x 2165 polegadas*) 
                                             12 mm* x 55 m* (0,468* x 2165 polegadas*) 
                                             19 mm* x 55 m* (0,741* x 2165 polegadas*). 
                                             *largura ± 1 mm, comprimento ± 0,1 m.    
Resistência à temperatura: suporta uma cozedura dupla a 130°C/270°F. 
Componentes perigosos: nenhum, sem cádmio. 
Embalagem:   por rolo num saco de plástico 
Prazo de validade:  um ano após a data de receção pelo cliente, quando armazenado a 22°C 

(72°F) e 50% de humidade relativa. 
Observações 
• O utilizador do produto efetuará os seus próprios testes para determinar a adequabilidade do produto à 
utilização pretendida e deverá assumir todos os riscos e responsabilidade relativos ao mesmo. 
• Os art.n.º 9030## são utilizados sempre que uma fita tiver de abranger uma variedade de aplicações de 
isolamento da pintura. 
• Utilizações recomendadas: preferido para aplicações com temperaturas médias a altas, sempre que seja 
necessária uma linha fina nítida. 
• Adere a uma ampla variedade de superfícies. 
• Esta fita é concebida para oferecer um elevado grau de adaptabilidade sem elasticidade excessiva. 
• A fita Colad Fine Line Tape 9030## manter-se-á e remover-se-á totalmente das superfícies na presença 
de temperaturas de 130 °C durante pelo menos 30 minutos. 
• Garante ao utilizador uma aplicação rápida, sem resíduos na decapagem e uma linha clara e nítida 
separada. 
• Para o isolamento sem interrupções (preciso) de objetos que têm de ser pulverizados. 
• Por exemplo, para a pulverização com mais cores e impressão de pintura personalizada. 
• Também pode ser utilizado com tintas à base de água. 
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