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Fita Americana

Fitas Adesivas

Fita universal reforçada, ideal para reparações rápidas e temporárias de tubos, ligação de cabos, vedação 
de tubagens de ventilação, entre outras aplicações. Fabricada com finas camadas de PVC e revestida com 
um adesivo extremamente forte. Pode ser cortada com a mão.

Utilização

Instruções de Uso

• Reparação de tubos ; 
• Proteção de tubagens;
• Embalagens;
• Marcação e união de cabos;
• Proteção e reforço de arestas afiadas;
• Marcação de pisos;
• Selagem de condutas de ventilação;
• Reparações temporárias.

• A superfície a ser colada deve estar seca, livre de poeiras, gorduras e silicones;
• De modo a alcançar uma boa aderência, deve ser aplicada uma pressão constante e uniforme na fita 
durante a aplicação;
• A força de adesão total é atingida após 24 horas da aplicação;
• Devem ser feitos testes de aplicação preliminares em superfícies sensíveis (PP, PE, borracha) ou 
superfícies porosas (madeira, pedra).

Características

PRODUTOS ASSOCIADOS

X-acto

Abraçadeiras

Aplicador de fita adesiva

Descrição do Produto

Espessura da fita
 200 µ* / 0,2mm

Resistência ao calor
-10°C ~ +60°C

PROFISSIONAL

Resistência
à Humidade

Resistência à tração
49 N / cm

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Tela revestida muito resistente, de 
forte adesão

✓ Adere a todos os substratos

✓ Boa resistência à tração

✓ Disponível em preto e cinza

✓ Resistente a temperaturas entre  
-10°C ~ +60°C

✓ Resistente à água
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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

Dados técnicos

As fitas americanas são embaladas em caixas de 
cartão de 72 unidades.

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
Raso de Paredes, 3750-403 Espinhel - Águeda/Portugal
✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

UNIDADE VALOR

Tela - PE Brilhante

Adesivo - Adesivo termo-fundível

Alongamento à rutura % 120

Espessura total mm 0,2

Densidade g/m² 190

Adesão ao aço N/cm 3,8

Resistência à tração N/cm 49

Temperatura de aplicação °C +5°C ~ +40°C

Estabilidade térmica °C -5°C ~ +50°C

Resistência raios U.V. - Sim

Resistência à humidade - Não

Poder de fixação - -

Espessura 
Total

Tela

Adesivo

CÓDIGO DESCRIÇÃO DIMENSÕES ESPESSURA
QTD. 

EMBALAGEM

001912048250 Fita americana cinzenta 48 mm x 25 mts 0,13 mm 72 Uni.

001912048251 Fita americana preta 48 mm x 25 mts 0,13 mm 72 Uni.


