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Substitui : Provisório 

Descrição do Produto 
 
Fita de papel crepe tratado e adesivo especial à base de resina e borracha 
 
Características do Produto 
 

CONSTRUÇÃO 
 
DORSO   : Papel crepe tratado 
 
ADESIVO  : Especial à base de resina e borracha 

 
Propriedades Físicas  
(Métodos de testes ASTM, não recomendadas como valores de especificação) 
 
 Adesão a placa de aço  : 600 gf/19mm de largura (31 N/100mm de largura) 
 
 Resistencia à tração   : 6,0 kgf/19mm de largura (310 N/100mm de largura) 
 
 Espessura total   : 0,11 mm 
 
 Alongamento na ruptura  : 9,0 % 
 
 Resistência à temperatura : 80 oC / 40 minutos 
 
Aplicações 
 
♦ Mascaramento de pintura em geral 
♦ Mascaramento de pintura/envernizamento residencial (portas, janelas, esquadrias,etc...) 
♦ Proteções diversas onde uma fita crepe é requerida 
♦ Enfeixamento de peças leves, empacotamento leve, fixação de cartazes, trabalhos escolares, 

usos domésticos diversos, etc...  
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Cuidados /Precauções 
 
♦ Esta fita não deve ficar exposta à intempéries 
♦ Não recomendamos o uso para isolação elétrica 
♦ Para uma boa adesão a fita deve ser pressionada sobre a superfície seca, isenta de pó, sujeira ou 

contaminantes 
♦ Esta fita é recomendada para uso em até 80oC e 40 minutos de exposição 
♦ Recomendamos que testes prévios sejam feitos a fim de se obter o melhor desempenho do 

produto na aplicação requerida 
 
Armazenagem / Estocagem 
 
- Validade : Para obter o melhor desempenho, mantenha o produto estocado nas condições de 20 - 

25 oC  e  50 - 55% de umidade relativa. Nestas condições o produto tem até 2 (dois) anos de 
validade da data de fabricação 

 
 
 

Características Benefícios 
Dorso de papel crepe especialmente tratado - Resistência adequada para a aplicação 

- impermeável à primers, tintas, solventes, 
umidade, etc... 

- maior conformabilidade 
- fácil desenrolamento 

Adesivo à base de resina e borracha  - boa adesão aos diferentes substratos 
- remoção fácil da superfície 
- remoção limpa sem deixar resíduos 
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