Fitas Adesivas

Marcação

UltraFix Tape
Descrição do Produto
UltraFix Tape é uma fita autoaderente produzida em silicone, que fornece uma capacidade de agarre e
força únicas. Este produto inovador e versátil funde-se entre si, garantindo proteção aos raios U.V. e uma
grande capacidade de resistência a temperaturas extremas (-65°C até +260°C).
UltraFix Tape é o produto ideal para solucionar os seus problemas do dia-a-dia.
Pode ser utilizada em reparações de mangueiras, equipamento desportivo ou ferramentas (criando
aderência), em isolamentos de cabos elétricos, tubos de ar comprimido, entre outros.
Só quando esticada (sob tensão) é que a UltraFix Tape adere entre si, ficando garantida toda a fusão após
24 horas (à temperatura ambiente).

Utilização
• Reparações de canalizações, mangueiras, canos, oleodutos, tubos, entre outros;
• Dispositivos eletrónicos;
• Canos;
• Barcos;
• Indústria aeronáutica;
• Aplicações do dia-a-dia, tanto no interior como no exterior;
• Ferramenta manual e pneumática.

Blister

Características
Espessura da fita
500 µ* / 0,5mm

Dureza shore A
45 - 55

Resistência a Temperatura
-65°C +260°C

* µ: mícron

Instruções de uso
PRINCIPAIS VANTAGENS
✓ Pode ser aplicada debaixo de água
✓ Grande resistência a ácidos, óleos
e raios U.V.

• Cortar a quantidade necessária de fita para a aplicação;
• Retirar a película transparente;
• Aplicar a fita na superficie. A 1º volta deve ser feita totalmente sobre si, de forma a que a fita fique
completamente fundida entre si;
• Após 24 horas a fusão total da fita é garantida;
• Para aplicações sem um grande nível de pressão, deve-se esticar a fita em cerca de 30%, caso exista
grandes valores de pressão deve-se esticar a fita o máximo possível.

✓ Resiste até 8 bar de pressão
✓ Resistente a temperaturas
extremas (-65°C a +260°C)
✓ Excelente agarre inicial (825N/m)
✓ Isola completamente o ar e a água
✓ Elevada força dielétrica

PRODUTOS ASSOCIADOS
X-Ato
Luvas proteção
Toalhitas limpeza
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Dados técnicos
UNIDADE

VALOR

-

Silicone

%

> 300%

Fita
Alongamento à rutura
Espessura total

mm

0,5

g/cm3

11,5

Estabilidade térmica

°C

-65°C +265°C

Resistência raios U.V.

-

Sim

Resistência à humidade

-

Sim

-

45 - 55

psi

1508

Densidade

Espessura
Total

Fita

Dureza Shore A
Resistência à tração
Resistência ao rasgão

kN/m

6,8

Resistência dielétrica

kV/m

39,6

-

Classe H

N/m

825

Classe elétrica
Força de adesão

Embalagens e informação logística
UltraFix Tape é embalada em blister individual.

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.

DIMENSÕES

ESPESSURA

QTD.
EMBALAGEM

UltraFix Tape Transparente

25 mm x 5 mts

0,5 mm

8 Uni.

UltraFix Tape Preta

25 mm x 3 mts

0,5 mm

8 Uni.

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

007000025501
007000025504

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.
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