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3
Fita Simples Face Plástica Colorida Scotch

471
Dados Técnicos Ago/00

     Substitui: Jan/00

Descrição do Produto Esta fita é constituída de um dorso de PVC plastificado
colorido translucido coberto com adesivo a base de resina
e borracha.

Características do
Produto

Devido à sua composição, esta fita apresenta as seguintes
características :
• Ótima conformabilidade.
• Boa resistência química.
• Boa resistência à abrasão.
• Resistência a temperaturas de até 76ºC.
• Vulnerável à ação de cetonas, hidrocarbonetos clorados

e esteres.
• Disponível em seis  cores (verde, amarelo, azul,

branca, preta e vermelha).
• Disponível também com liner.

OBS: Em larguras acima de 150 mm somente
disponível com liner, devido ao desenrolamento.

• Adesão ao aço inox 0,760 Kgf/ 25mm
• Resistência a tração 9,200 Kgf/ 25mm
• Alongamento
• Espessura

200%
0,18 mm

Exemplos de Uso • Demarcação de solo (áreas industriais, quadras
esportivas, etc).

• Lacração e vedação de embalagens (frascos plásticos,
vidros, etc)

• Identificações de instalações  industriais (dutos de ar,
água, etc.)

• Sinalizador de portas de vidro em prédios, bamcos, etc.
• Decoração.

OBS: Não se recomenda utilização em áreas externas
intempéries. Em certas aplicações, recomenda-se a
utilização do primer P-8203.
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Garantia ( Shelf Life ) 24 meses após a data de fabricação do produto, se
apropriadamente estocada a 22°C e 50%de UR
Recomenda –se manter na embalagem plástica antes do
uso.

            Nota Importante Alguns fatores podem afetar o desempenho e as
características dos produtos 3M em determinadas
aplicações. Recomendamos que todos os produtos
sejam previamente testados antes de sua utilização.
Contaminantes de superfície afetam o desempenho do
adesivo: óleo ou poeira em metais, desmoldantes  em
plásticos. Neste caso, as superfícies devem ser
previamente limpas com solventes adequados (álcool
isopropilico ou heptana).

3
Fitas & Especialidades Industriais
3M do Brasil Ltda.
Fone (019) 3838.7592
Via Anhanguera km110,
CX Postal 123, Campinas SP
CEP 13001-970

Serviço de Atendimento ao Cliente
Fone 0800-152727

Informações :
Consulte o Serviço Técnico
Fone (019) 3838.7295 / 7592
Fax   (019) 3838.7559


