Fitas Adesivas

Gesso cartonado

Fitas para Gesso Cartonado
Fita de Papel para Gesso Cartonado
Descrição do Produto
Fita de papel micro perfurado especialmente produzida para reforço de juntas de placas de gesso cartonado
em interiores. A fita em papel para gesso é produzida num conjunto de fibras especiais que melhoram a
aderência ao substrato. O vinco central facilita o posicionamento da fita tanto em superfícies retas como em
ângulos. A elevada resistência à tração e o elevado número de poros facilitam a sua aplicação.

Utilização
• Utilizada para reforço de juntas e cantos em paredes e tetos antes de pintar

Características
PRincipais vantagens
✓ Fita com grande resistência à tração
✓ Elevado número de poros que
facilita a saída do ar durante a
aplicação

Espessura da Fita
220 µ* / 0,22 mm

Resistência à Tração
98 N / cm (seco)

Dimensões
50 mm x 150 mts

* µ: mícron

✓ Fita de papel rugosa para uma boa
adesão
✓ Vinco central para facilitar o
posicionamento

Fita de Cantos para Gesso Cartonado
Descrição do Produto
Fita de papel micro perfurado reforçado com duas tiras em aço galvanizado. Especialmente produzida
para reforço e proteção das uniões das placas de gesso cartonado nas esquinas (ângulo interior) e cantos
(ângulo exterior). O papel micro perfurado facilita a evacuação de ar durante a aplicação, enquanto as duas
tiras metálicas permitem uma adaptação perfeita ao trabalho a realizar. O vinco central permite o correto
posicionamento da fita.

Utilização
• Ideal para utilização nas mais variadas aplicações em gesso cartonado: cantos com ângulos interiores ou
exteriores (Arcadas, tetos em abóboda, tetos com sancas e janelas de sacada, etc.)

Características
principais vantagens

Espessura da Fita
230 µ* / 0,23 mm

Espessura da fita de Metal
0.21 - 0,25 mm

Dimensões
50 mm x 30 mts

* µ: mícron

✓ Papel micro perfurado reforçado
com duas tiras de aço galvanizado
✓ Grande flexibilidade
✓ Indicada para todo o tipo de
ângulos
✓ Fácil e rápida aplicação, reduz
o custo de mão de obra

Step 1: Barre a esquina com massa

Step 2: Humedeça a fita

Step 3: Posicione a fita

Step 4: Embeba a fita

Step 5: Retire os excessos antes
que a massa endureça

Step 6: Finalize com mais duas
camadas de massa para juntas

produtos associados
Bucha de latão PCL700
Espátula
Parafuso fosfatado
Fita para fissuras
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Dados técnicos
Fita de Papel para Gesso Cartonado
UNIDADE
Espessura
Total

Papel

Micro
Perfurações

VALOR

Tipo

-

Papel

Espessura do papel

µ

180 - 220

Densidade

g/m²

140

Resistência à tração (Seco)

N/cm

98

Resistência à tração (Húmido)

N/cm

28

Largura

cm

5

Comprimento

m

150

g/rolo

1050

UNIDADE

VALOR

Peso

Fita de Gesso para Cantos em Gesso Cartonado

Espessura
Total

Tela

Tela

-

Papel

Tipo de Metal

-

Aço galvanizado

Espessura do aço galvanizado
Reforço em
Metal

µ

12 - 18

Densidade

g/m²

140

Largura do reforço em metal

mm

11

Espessura do reforço em metal

mm

0,21 - 0,25

Largura

mm

50

m

30

g/rolo

1350

Comprimento
Peso

Embalagens e informação logística
As fitas para gesso são embaladas da seguinte forma:
Banda para Gesso Cartonado
Embaladas em embalagens de 16 unidades
Fita para Cantos em Gesso
Embaladas em embalagens de 10 unidades

Para 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

Garantia
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.

código

descrição

dimensões

COr

qtd.
embalagem

001903050150

Banda para gesso cartonado

50mm x 150m

Creme

16 Uni.

código

descrição

dimensões

COr

qtd.
embalagem

001907050000

Fita para cantos em gesso

50mm x 30m

Creme

10 Uni.

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 / 004.018

26.09.2012

