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7. PRODUTOS LOGÍSTICOS
7.7 Fita Adesiva Hot Melt - Castanha

Fita adesiva adequada para fechar topo o tipo de caixas de cartão, tanto para uso manual como automático;

Espessura do suporte 25 my

42 myEspessura total (μm)

Adesividade

Resistência à tração (N/cm)

APLICAÇÃO

A fita adesiva é acondicionada em caixas de cartão, com 36 unidades cada.

ACONDICIONAMENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARMAZENAMENTO

SEGURANÇA

COMPOSIÇÃO

Suporte - Lámina de polipropileno biorientado transparente 
Adesivo - Borracha sintética e resinas de hidrocarbonetos
Cor - Castanho

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
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REFERÊNCIA COR

FITAHOTMELT/C/60 Castanha

Quantidade mínima: 36 rolos

L x C (mm)

48 x 60

Excelente adesão mesmo em caixas de cartão reciclado, requerendo menos tempo para aplicar; 

Excelente "Tack" (propriedade de um adesivo sensível à pressão, que lhe permite aderir a uma superfície);  

Excelente resistência ao alongamento e à tração, tornando as embalagens invioláveis;

Grande elasticidade, diminuindo a probabilidade de partir;

Ideal para o armazenamento em condições variáveis de temperatura e humidade. 

5,2 N/cm

38 N/cm

Alongamento à rutura

Coesão a papel kraft em forno a 50ºC

Temperatura de serviço

130%

6 horas

6ºC - 45ºC

-10ºC - 60ºC

Temperatura de aplicação

Os valores indicados são valores típicos e não 
constituem uma especificação.

O utilizador deve determinar se a fita é adequada
para a aplicação prevista.

O rendimento da fita está garantido dentro dos primeiros 12 meses, desde a sua fabricação. O produto deve manter-se na sua caixa original e num 
ambiente seco e longe da luz solar direta.

O produto não contém nenhum componente perigoso ou prejudicial para a saúde. Existem listas de dados de segurança disponíveis com base na Diretriz 
91/ 155 / CEE. Esta fita cumpre a Directiva Europeia 2004/12 / CE de embalagem.

Os valores indicados são os resultados médios dos testes realizados em produção normal e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Estes valores não são vinculativos de qualquer forma.


