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EMBALAGENS Fitas disponíveis com as 
seguintes dimensões: 
Largura x Comprimento 
10 cm    x     10 m 
20 cm    x     10 m 
30 cm    x     10 m 
45 cm    x     10 m 

VALIDADE 12 meses a partir da 
data de fabricação 

APLICAÇÃO  
• Limpe toda a superfície onde será feita a aplicação, para a retirada total de partículas soltas e resíduos.
• Após a limpeza, remover o filme plástico e iniciar a aplicação. 
• Pressione a fita contra a superfície para o aumento da aderência e eficácia.  

 
 

BAUTECH FITA MULTIUSO ALUMINIZADA 
O PRODUTO 
É uma fita multiuso autoaderente, com a superfície de 
filme aluminizado que reflete os raios solares e 
possibilita a exposição nas áreas de aplicações 
indicadas. 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO
• Telhas, rufos, dutos de ventilação e ar 

condicionado, sheds, cúpulas, marquises, calhas, 
lajes e áreas que dispensam proteção mecânica. 

• Não aplique em locais com alta temperatura. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Autocolante. 
• Dispensa o uso de maçarico, sendo aplicada a frio. 
• Veda e Impermeabiliza. 
• Fácil aplicação. 
• 4 dimensões

 

PRECAUÇÕES 

• Manter a embalagem sempre fechada, quando não 
estiver em uso. 

• Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 
que não o condicionamento do produto. 

• Armazenar a embalagem original em local seco, 
ventilado e longe de fontes de calor. 

• Manter fora do alcance de crianças e animais. 
• Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 
• É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 
proteção. 

• Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 
potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 
provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 
imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, 
análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e 
resultados podem oscilar devido a particularidades de 
ambiente e/ou utilização do produto, que não são de 
responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias 
expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, 
distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, 
alterar ou renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES 

• Não apliquem superfícies muito quentes ou molhadas. 


