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Dados gerais 
 
Código artigo: 9091 
 
Descrição: Fita de sinalização 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificação 
 
Sistema de marcação para segurança e cumprimento de disposições relativas ao distanciamento. 
Uma fita laminada PE forte e resistente às intempéries que pode ser utilizada como sistema de marcação e para 
vedar facilmente áreas de perigo. A fita é utilizada como sistema de marcação para manter a distância entre as 
pessoas através da vedação de áreas de perigo e de segurança. 
Por exemplo: marque com facilidade caminhos de circulação relacionados com segurança e proteção contra vírus 
em passagens, degraus, pisos e estadas. A fita é altamente resistente à abrasão e tem boas propriedades adesivas. 
O seu design preto e amarelo permite identificar áreas de cuidado e de segurança num instante. Também pode ser 
utilizada para distinguir áreas de trabalho e/ou áreas de serviço dos funcionários.  
 
 
Funcionalidades e benefícios 
• Cor de segurança reconhecível.  
• À prova de água e resistente à intempérie.  
• Excelente aderência em superfícies lisas e ásperas devido às suas propriedades altamente adesivas. 
• Fácil de aplicar, basta rasgar à mão. 
• Fácil de remover, não deixa resíduos* 

 
* Quando utilizada em condições normais e evitando a exposição prolongada aos raios UV.  
 
Especificações técnicas 
 
• Perfeitamente impermeável. 
• Fácil de rasgar. 

 
Resistência à tração: 34 N/cm 
Cor: design em ziguezague amarelo e preto. 
Tamanho: 50 mm x 33 m  
Espessura: 165 μm 
Material de suporte: pano sintético laminado PE 
Tipo de adesivo: resina de borracha sintética, isenta de solventes. 
Quantidade por caixa: 24 rolos por caixa/90 embalagens por palete 
Instruções de armazenamento: armazenar afastada da luz solar direta, a uma temperatura entre 5 ℃ e 20 ℃. 
 
Nota: Para garantir uma remoção limpa, evitar a exposição prolongada a raios UV.  
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Publicado por: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.pt 
 
Aviso Legal: 
 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador ler, 
compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar 
as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de proteção 
necessários. 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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