
Desenvolvimento Técnico Plastcor

SINALIZAÇÃO

FITA ANTIDERRAPANTE
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DESCRIÇÃO
Fita autoadesiva an�derrapante confeccionada em resina poliuretânica, reves�da com grãos de óxido de alumínio e coberta 
com adesivo acrílico. Disponível nas cores: amarelo / preto / preto e amarelo.

ESPECIFICAÇÕES
  FITA  LARGURA DA FITA  COMPRIMENTO DO ROLO   PESO DO ROLO
  Amarela  50 mm    30 m    690 g
  Zebrada  50 mm    30 m    690 g
  Preta   50 mm    30 m    990 g

ATENÇÃO
A dimensão e o peso estão sujeitos à pequenas variações 
em razão das caracterís�cas do material.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 68053090

EMBALAGEM MASTER
Caixa de papelão com 20 rolos de fitas. A dimensão desta 
caixa é 400 x 400 x 270 mm.

UTILIZAÇÃO
Para aplicação em super�cies planas de pisos, escadas, 
rampas, corredores, etc. para áreas internas e externas 
onde há a necessidade de se evitar o escorregamento.

INSTRUÇÕES DE USO
1-Antes de aplicar o produto o local de aplicação deve ser 
lavado com água e sabão, para redução de gorduras e do 
pó mais fino;
2-Quaisquer reves�mentos que estejam sobre a super�cie 
de aplicação, deverão ser removidos, tais como: ceras, 
�ntas, vernizes, etc;
3-Com o auxílio de uma fita crepe demarcar a área onde 
será aplicada a fita (como gabarito);
4-Aplicar a fita no local determinado e aguardar alguns 
minutos antes da liberação do local.

ESTOCAGEM
Manter a fita em local limpo e seco dentro da sua 
embalagem original em ambiente com temperatura de 
20ºC a 25ºC e umidade de 50% a 55%.

CUIDADOS
Não indicadas para cozinhas industriais, açougues, 
frigoríficos, re�ficas ou áreas que apresentam grande 
oleosidade no local.
Não indicadas para áreas sujeitas a trafego intenso de 
veículos automo�vos, veículos pesados e de grande 
tração.
Não aplicar em locais onde a fita ficará totalmente 
submersa em água.
U�lizar sempre EPIs como máscaras, óculos, avental e 
luvas para aplicação do produto.

VIDA ÚTIL
Deverá variar de acordo com as condições de uso e 
agressividade do ambiente.

VALIDADE
Indeterminado.
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