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I. Tipo de produto: 

• Fita adesiva de dupla face superforte 
 
II. Campos de aplicação: 

• Montagens permanentes 
• Para interior e exterior 
• Cola madeira, metal, pedra, plásticos, etc. 
• Fixa caixas de correio, cartazes, painéis, números, matrículas, pequenos focos, pequenos 

electrodomésticos, telefones, relógios, recipientes de especiarias, cabides, ganchos, 
quadros, calendários, posters, etc. 

 
III. Dados Técnicos: 

• Cola acrílica transparente 
• Excelente resistência à luz UV 
• Para aplicações no interior e exterior 
• Uma fita de 1,5 m x 19 mm consegue suportar até 50 kg, em condições ideais (15 cm 

conseguem suportar até 5 kg, 7,5 cm conseguem suportar até 1 kg) 
• Sobre plásticos como PA, PP, PE, uma tira de 25 cm x 19 mm consegue suportar até 2,5 

kg, em condições ideais 
 
 
Cor:    Transparente 
 
Fita Amovível:  PE vermelho 
 
Material suporte:  Espuma acrílica 



 
Tipo de cola:   Cola acrílica 
 
Espessura total:  1,14 mm 
 
Largura:   19 mm 
 



 
Comprimento: 150 cm 
 
Resistência térmica: -40ºC a +120ºC 
 
Temperatura ideal de aplicação: +20ºC a +30ºC 
 
Validade: 12 meses 
 
Armazenagem: Armazenar em lugar seco a uma temperatura de +10ºC a +30ºC. Proteger da luz 
solar directa. 
 
IV. Observações Importantes: 
O suporte tem de estar seco e isento de poeiras e gordura. Pode ser limpo com álcool ou acetona. 
_ Não tocar na fita adesiva com os dedos no momento da aplicação. A gordura dos dedos poderia 
reduzir a resistência do produto. 
_ Este produto é recomendado para unir materiais lisos a suportes igualmente lisos. 
Aplicações sobre superfícies muito rugosas não serão bem sucedidas. 
_ A resistência máxima é alcançada em objectos com uma espessura não superior a 10 mm, onde  
as forças de descasque são mínimas. 
_ A resistência máxima é alcançada ao fim de 24 horas. 
_ Não utilizar sobre superfícies de silicone, teflon ou tratadas com um repelente contra a sujidade. 
_ Não utilizar sobre vidro ou espelho. Ao pressionar a fita, o suporte poderia partir. 
_ Para fixar elementos de grande comprimento/largura recomenda-se o uso de Não Mais Pregos 
fita de dupla face, em vez das tiras pré-cortadas. 
- Superfícies delicadas podem sofrer danos ao arrancar a fita. Em caso de dúvida, é recomendável 
proceder a um teste numa zona não visível.  
 
Importante A presente informação baseia-se na nossa experiência prática e nos testes de laboratório. Devido à grande 
diversidade de materiais existentes no mercado e às diferentes formas de aplicação fora do nosso controlo, lembramos a 
necessidade de efectuar testes práticos e controlos suficientes em cada caso, de forma a garantir a idoneidade do produto 
em cada aplicação específica. A nossa garantia estende-se exclusivamente à qualidade uniforme dos lotes fornecidos, que 
são submetidos a rigorosos controlos analíticos, não podendo ser exigidas responsabilidades de qualquer outro tipo. 
 
 
  


