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Descrição do Produto
A fita 3557 Scotch® possui um dorso de papel liso, Kraft, especialmente tratado sem o uso de
solventes, que lhe propicia características impermeabilizantes, flexibilidade e boa resistência à
tração.
O adesivo especial à base de resina e borracha sintéticas possui alta resistência ao cisalhamento,
sensível a pressão e de alta força de coesão.

Característica do Produto
DORSO

: Papel kraft especialmente tratado sem o uso de solventes.

ADESIVO

: À base de resina e borracha sintéticas, sensível a pressão.

Propriedades Físicas
(Métodos de testes ASTM, valores não recomendados como especificação de produto)

Adesão à placa de aço

: 540 gf/19mm de largura

Resistência à tração

: 13 kgf/19mm de largura

Espessura total

: 0,17 mm

Alongamento da ruptura

:3%
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USOS
1. Fechamento de caixas de despacho
2. Reforço de caixas e pacotes
3. Empacotamento em geral onde uma fita de papel é requerida
4. Outros usos em geral onde uma fita de papel liso de boa resistência seja requerida

APLICAÇÃO
Além da aplicação manual, esta fita também pode ser aplicada por aparelhos dispensadores
manuais semi-automáticos e automáticos.
A aplicação da fita é facilitada se for feita à temperatura ambiente (25oC). Temperaturas
muito baixas ou muito altas causam, respectivamente, endurecimento e amolecimento do
adesivo.

CONDIÇÕES DE ESTOQUE E VALIDADE
Recomenda-se o estoque da Fita 3557 Scotch® a temperatura de 20 a 25 oC e 40 a 50% de
umidade relativa. Nestas condições e na embalagem original a garantia da fita é de até dois
anos a partir da data de fabricação da mesma.
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