
Para NOVAS  
oportunidades...

SóColad!

A Colad concebe oportunidades 
únicas para os utilizadores fi nais, 
centradas em obter resultados den-
tro dos procedimentos de trabalho
e das empresas. Estamos a falar de 
mais alegria no trabalho, efi ciência, 
sustentabilidade, profi ssionalismo
e lucro. Colad, inventing more.

Esta gama de fi tas isoladoras especiais foi especifi camente concebida para trabalhos de isolamento profi ssionais em lo-
cais difíceis de alcançar, como para-brisas colados ou montados em borracha ou espaços entre as peças da carroçaria. 
Não é necessário desmontar os para-brisas para um isolamento adequado: trata-se de uma solução que poupa tempo!

•   O adesivo é protegido por uma capa de papel 
    para facilitar os trabalhos de isolamento

Todas as fi tas isoladoras Stegoband: por rolo numa caixa de cartão com doseador.

•   Retira-se facilmente e não deixa resíduos
•   Resistência à temperatura máxima de 110 °C durante 60 minutos

Procura a forma perfeita de isolar locais difíceis de alca-
nçar? Encomende já a fi ta isoladora Stegoband da Colad! 
Contacte ventas@emm.com ou o seu representante Colad 
local.

Colad fi ta para isolar Stegoband
Concebida especifi camente para trabalhos de isolamento em locais difíceis de alcançar. 
A solução para poupar tempo!

Passo 3

O lado adesivo deve ser coloca-
do na direção da área a cobrir.

Passo 4

Retire a proteção de papel da fi ta e pressione a 
fi ta de modo a não deixar quaisquer espaços; 
... e o trabalho de isolamento está pronto!

Passo 1

Corte ou rasgue ao comprimento 
adequado. Utilize apenas um compri-
mento máximo de 15 cm.

Passo 2

Empurre o lado reforçado por 
baixo do vedante de borracha do 
para-brisas.

Art. n.º Tipo Largura da tira de plástico Comprimento do rolo Finalidade do isolamento

906011 I - sem linha perfurada 25 mm 10 m Para espaços entre as peças da carroçaria. Corte com uma tesoura.

906012 II - sem linha perfurada 18 mm 10 m Para borrachas do para-brisas. Corte com uma tesoura.

906013 III - sem linha perfurada 9 mm 10 m Para para-brisas colados. Corte com uma tesoura.

906023 III - com linha perfurada a 
cada 4 cm 

10/11 mm 10 m Para isolar cantos: pode ser utilizada como 21 mm, mas também para arestas 
pequenas de apenas 10 ou 11 mm. Rasga-se muito facilmente, sem 
precisar de tesoura!
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