FITA TELADA - DRYWALL
Descrição do produto
Fita autoadesiva telada de fios de fibra de vidro
entrelaçadas, formando uma malha de alta resistência
em aplicações de junções de placas de Drywall, placas
cimentícias e rachaduras em tetos e paredes.
Características
• Garante grande resistência à movimentação.
• Mantem a flexibilidade do acabamento evitando trincas
ou fissuras.
• Adesivo autocolante com alto poder de agarre e fixação.
• Excelente maleabilidade no manuseio para a aplicação.
• Praticidade no acabamento posterior com massa ou
rejunte.
• Aceita pintura após aplicada.
• Aceita aplicação de papel de parede diretamente sobre a
fita.
Aplicações
• Tratamento de junções de placas de Drywall.
• Tratamento de junções de placas cimentícias.
• Reparação de rachaduras em tetos e paredes.

PRINCIPAIS VANTAGENS
• Mantem a flexibilidade do
acabamento evitando trincas ou
fissuras.
• Adesivo autocolante com alto
poder de agarre e fixação.
• Praticidade no acabamento
posterior com massa ou rejunte.
• Aplicação de papel de parede
diretamente sobre a fita.

Modo de usar
• Limpar a superfície onde a fita será aplicada de poeiras,
óleos, etc.
• Aplicar a fita sobre a superfície seca.
• Pressionar toda a superfície da fita de maneira firme e
uniforme garantindo o contato da fita com a superfície
para ação do adesivo.
• Aplicar o acabamento, massa ou papel de parede.

PRODUTOS ASSOCIADOS
•Parafusos Trombetas ponta agulha
ou brocante.
• Serrote para gesso.
•Fita Adesiva de papel para Drywall.
• Fita Adesiva de Papel com metal
para Drywall.
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FITA TELADA - DRYWALL
Informação de segurança, limpeza e manuseio
do produto
• Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na
ficha de segurança do produto através do site
www.wurth.com.br/produtos.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Condição de armazenamento e prazo de
validade
• Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
• Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
• Armazene longe de fontes de calor.

Qtde. embalagem Conteúdo
01 unidade

Código

48mm x 45 m

0992 048 110

48mm x 90 m

0992 048 111

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou
indiretamente resultantes da aplicação.
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