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Descrição

Fita Adesiva MSK

Fita Adesiva MSK

Fita Adesiva MSK 60

Fita Adesiva MSK

 

 
FITA ADESIVA MAS

Fita Adesiva Mas

A fita adesiva Masking é fabricada a partir de um papel liso ou crespado.

Esta fita é utilizada para uma proteção temporária.

Fita adesiva de pintura, com um poder adesivo superior e material flexível garantem a pintura com 

contornos limpos e definidos em su

Os produtos de pintura asseguram um acabamento profissional

Rápido e fácil de usar em interiores ou exteriores.

 

• Aplicações típicas 

Indicada para trabalhos no sector 

automóvel e construção civil com 

mais rigor. 

• Propriedades 

Papel semicerre 59 g/m
2 

(108mm)

Cola a base de Borracha e resinas naturais.

Grande facilidade de adaptação à forma da superfície em que se 

aplica. 

Boa resistência mecânica. 

Adesão instantânea, adere a uma ampla gama de superfícies.

Resistente a mudanças de temperatura.
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Acondicionamento da Fita Adesiva 

Descrição Medidas (L*C) Rolos Cx 

Fita Adesiva MSK 60 19×45m 96 

Fita Adesiva MSK 60 25×45m 36 

Fita Adesiva MSK 60 38×45m 24 

Fita Adesiva MSK 60 50×45m 24 

FITA ADESIVA MASKING SOLVENTE MSK60

Fita Adesiva Masking para Pintura

fita adesiva Masking é fabricada a partir de um papel liso ou crespado. 

Esta fita é utilizada para uma proteção temporária. 

Fita adesiva de pintura, com um poder adesivo superior e material flexível garantem a pintura com 

contornos limpos e definidos em superfícies rugosas. 

Os produtos de pintura asseguram um acabamento profissional em paredes, janelas e portas.

Rápido e fácil de usar em interiores ou exteriores. 

Indicada para trabalhos no sector 

automóvel e construção civil com 

• Benefícios 

Fácil de usar em superfícies irregulares;

Adesão de curta duração;

Apropriada para todo o tipo de aplicação;

Não deixa resíduos. 

(108mm). 

Cola a base de Borracha e resinas naturais. 

Grande facilidade de adaptação à forma da superfície em que se 

Adesão instantânea, adere a uma ampla gama de superfícies. 

Resistente a mudanças de temperatura. 
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Tº de utilização 

50º / 60min 

50º / 60min 

50º / 60min 

50º / 60min 

KING SOLVENTE MSK60 
king para Pintura 

Fita adesiva de pintura, com um poder adesivo superior e material flexível garantem a pintura com 

em paredes, janelas e portas. 

Fácil de usar em superfícies irregulares; 

Adesão de curta duração; 

todo o tipo de aplicação; 


