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Fita Montagem Universal

Fitas Adesivas

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Adequado para vários tipos 
de substâncias, como metal, 
PVC, madeira, vidro e diversos 
plásticos

✓ Adequado a ambientes interiores

✓ Grande poder de agarre 
preliminar, que permite uma fácil 
e segura fixação

✓ Boa flexibilidade e resistência à 
tração

Fita de Montagem Universal, de dupla face, com 3mm de espessura, permite uma fixação permanente em 

qualquer superfície, substituindo rebites, soldas, colas líquidas e outros elementos de fixação permanentes. 

Utilização

Instruções de Uso

• Fixação de materiais de exposição (ex: painel numa feira);

• Montagem de painéis;

• Fixação de paineis no interior de uma loja.

1) Limpar bem a superfície onde irá aplicar a fita adesiva;

2) Retirar a película protetora da fita adesiva;

3) Cortar a fita com o tamanho desejado e aplica-la no objeto pretendido;

4) Retirar a película protetora e pressionar o objeto contra a superfície a aplicar, garantindo a sua eficácia 

máxima.

Evite tocar na superfície adesiva exposta das fitas para manter o desempenho adesivo total.  

O nível de desempenho indicado será atingido após um período de ligação de 24 Horas a + 23°C.

Características

PRODUTOS ASSOCIADOS

Descrição do Produto

Espessura

 3,00 mm

Ad. Dinâmica Cisalhamento

5,9 kg/cm²

Resistência Adesiva

29,4 N/25mm

PROFISSIONAL

1 2 3 4

X-acto

Spray P130

Ultrafix Cola de Montagem
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o 
fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Fitas Adesivas

CÓDIGO DESCRIÇÃO DIMENSÕES QTD. EMBALAGEM

001905019002 Fita Montagem Universal 12mm x 25m 1 Uni.

Dados técnicos

O produto deve ser armazenado em local seco e e 

bem ventilado a uma temperatura ambiente entre os 

+10°C e os +30°C. Armazenado nessas condições, o 

prazo de validade será de no mínimo dois anos.

Embalagens e informação logística
Pecol garante que o seu produto está em conformidade com 
a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, 
o montante nunca será superior ao afixado nas Condições 
de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser 
responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

GarantiaPara informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

E s p e s s u r a 
Total

Tela

Adesivo
(LadoB)

Adesivo
(Lado A)

Película 
protetora

UNIDADE VALOR

Base do adesivo - Espuma Acrílica

Espessura total mm 3,00

Adesão dinâmica ao cisalhamento kg/m2 5,9

Resistência adesiva N/25mm 29,4

Resistência à temperatura °C -40°C a +80°C

Resistência ao solvente - Sem degradação

Resistência aos raios UV - Boa

Resistência à humidade - Excelente

Cor - Branca

Dimensões mm/m 12 x 25

Temperatura de aplicação °C entre 0°C e +35°C


