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FITA CREPE
Descrição do Produto
A FITA CREPE TEKBOND é desenvolvida com papel crepado tratado, com cola de
resina e borracha. Adequado para montagem chapas de impressão, decoração,
pintura e uma infinidade de outros usos.
Adere bem em diversas supefícies, é de fácil remoção e não deixa resíduos 24 horas
após sua aplicação.

Propriedades Físicas
Aparência (visual):

Papel crepe

Espessura do filme:

100 µ

Espessura do adesivo:

30 µ

Espessura total:

130 µ

Alongamento:

10 %

Resistência a tração na ruptura:

25 N/cm

Força de retenção estática:

48 horas

Adesão ao aço:

2,7 N/cm

Adesão superficial 180 °:

6,5 N/cm

Temperatura de aplicação:

10 a 40°C

Temperatura de trabalho:

-10 a 75°C

Aplicações
A FITA CREPE tem uma ampla variedade de aplicações como:
Proteção, marcação e recobrimento em processos de pintura em geral (industrial, automotiva e artesanato);
Emendas e reparos em restaurações diversas, como livros, revistas e artefatos em papel;

Instruções de uso e manuseio
1. As superfícies de aplicação devem estar limpas e secas.
2. Desenrole a fita e aplique na superfície desejada sem esticar, sempre aplicando sob pressão com o auxílio de um rolete ou
espátula;
3. Não deixe a fita aplicada por períodos superiores a 24 horas, pois pode haver migração do adesivo para a superfície
aplicada.
4. Produto não deve ser utilizado como isolante elétrico;
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FITA CREPE
Limitações de uso
A FITA CREPE não é indicado para as seguintes situações:
1. Não aplicar em contato direto com alimentos.
2. Não utilizar em superfícies molhadas, ou embaixo d’água.
Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de
Produtos Químicos.

Embalagens e medidas disponíveis
Rolos com 1 unidade:

Pacote com rolos com 5 unidades:

18mm x 50m
24mm x 50m;
48mm x 50 m;

18mm x 50m
24mm x 50m;

Cor
Branca

Estocagem
Mantenha o produto em local seco e arejado, em temperatura ambiente ao abrigo da luz, longe de calor excessivo.
Fora do alcance de crianças e animais domésticos.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as
marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do
produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do
produto. Material fornecido pelo exportador do produto.
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