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Ficha Técnica  

Dados gerais 

 
Código artigo: 905050 

 
Descrição: Fita adesiva de proteção 

                    

 

 

  

 

 
 

Especificação: 
Fita adesiva para proteger as áreas adjacentes ao sitio que se vai lixar. Perfeitamente adequada como 

calço temporário de para-brisas colados. 
 

Funcionalidades e benefícios: 
‑ A aplicação não dá origem a quaisquer bolhas de ar, resultando numa aderência e proteção 

completas da superfície. 

‑ Sem silicone 
‑ A fita adesiva pode ser rasgada no comprimento e em largura, sem que o tecido se desfaça. 

‑ De fácil remoção e sem deixar resíduos, inclusive após exposição temporária a temperaturas 
superiores a 60°C. 

 

Aplicação: 
A fita adesiva pode ser aplicada em para choques, frisos, spoilers, espelhos e também em aço. 

 
Especificações técnicas: 

 

Cor Prata 

Embalagem Por rolo em un saco plástico 

Unidade de embalagem 18 rolos em una caixa 

Suporte Linho laminado 

Comprimento 50 m 

Largura 50 mm 

Espessura 0.28 mm 

Resistêncis à tração 20 kgf / 25 mm 

Alongamento 10% 

Resistência à temperatura 60% 

 

 

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. A informaçao de trabalho e 
regulaçao meio ambiental está disponível na  MSDS no site www.colad.pt. 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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