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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 90672276  
 
Descrição: Película de reforço 
                    
 
  

 

Informação técnica 
Concebido para modular e fortalecer rapidamente uma área de plástico danificada de fendas e orifícios. 
Atinge uma superfície forte e suave. Uma peça por rolo. 
 

- Para reforçar a parte de trás de uma peça de plástico danificada, equipado com uma gaze. 
- Dimensões: 360 cm x 12 cm. 
- Embalagem: pro rolo. 

 
Produtos relacionados 
Código artigo: 90672240 
Descrição: Adesivo de plástico 2K - Rápido médio 3.5 minutos  
 
Código artigo: 90672241 
Descrição: Adesivo de plástico 2K - Lento 5 minutos 
 
Renúncia de responsabilidade da ficha de dados técnicos e da ficha de dados de segurança do 
material 
É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. 
As informações acerca da segurança no trabalho e ambiental estão disponíveis na ficha de dados de 
segurança do material na página www.colad.co. É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar as 
informações. 
 
Aviso 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. O adesivo pode ser prejudicial se não for 
manuseado adequadamente. O utilizador deve evitar o contacto com a pele e os olhos e deve utilizar o 
devido equipamento e vestuário de proteção. 
As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do 
fabricante de equipamento original (FEO). 
Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e 
condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade 
do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação 
específica do utilizador. 
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