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Fita Pintura Delicada

Fitas Adesivas

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Adequada para superfícies 
sensíveis

✓ Fácil remoção até 4 meses, sem 
resíduos

✓ Para aplicações no interior

✓ Resistente aos raios UV

Fita de pintura delicada em papel crepe, revestida com uma cola muito suave para não deixar resíduos 

nem marcas durante o processo de remoção. Boa resistência adesiva na maioria das superfícies sensíveis e 

delicadas. A fita é resistente aos raios UV e não deixa resíduos na maioria dos substratos, se aplicada dentro 

dos 4 meses após a aplicação.

Utilização

Instruções de Uso

• Pintura de paredes e outras superfícies delicadas;

• Pintura e outras aplicações mais generalistas.

1)  A superfície a ser aplicada a fita de pitura deve estar seca, livre de poeiras e gorduras;

2) De modo a alcançar uma boa aderência, deve ser aplicada uma pressão constante e uniforme na fita 

durante a aplicação;

3) Pode começar a pintar!

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

*Aconselhamos a execução de testes de aplicação preliminares em superfícies sensíveis ou superfícies 

porosas.

Características

PRODUTOS ASSOCIADOS

Filme e Fita de Pintura

Fato Macaco Descartável

Máscara Descartável FFP2

Trincha

Descrição do Produto

Espessura

 0,077 mm

Alongamento à ruptura

4,7%

Resistência à tração

80 N/25mm

PROFISSIONAL

2 31
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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

001902050001 Fita de Pintura Delicada 25mm 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 um ano.

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

UNIDADE VALOR

Base do adesivo - Solvente Acrílico

Espessura total mm 0,077

Alongamento à ruptura % 4,7

Resistência à tração N/25mm 80

Adesão ao aço N/25mm 2,55

Resistência à temperatura °C +60°C (por 10 min.)

Cor - Roxo

Dimensões mm/m 25 x 25

Temperatura de aplicação °C entre +15°C e +30°C

Tela

Espessura 
Total

Adesivo


