
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

DADOS TÉCNICOS:     
Costado: Filme de poliéster 100µ.

Abrasivo: Óxido de alumínio marrom.

Adesivo: Resina sobre Resina.

Adesivo: semi-sintético + liner.

Dimensões da Fita:  50mm x 5.000mm 

e 50mm x 20.000mm.

Cores disponíveis: Preta.

Impermeável e com boa aderência ao piso.

FITA ANTIDERRAPANTE 
SEgURA POlIÉSTER

APlICAçõES:
As Fitas Antiderrapantes são indicadas para 
uso em escadas, pisos de superfície lisas, 
soleiras e outras superfície que apresentam 
perigo de escorregões.              



ARMAZENAMENTO 
O produto deve ser mantido em local com temperatura de 15°C a 27°C.
Nas condições acima a validade do produto na embalagem é de 24 meses.
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Televendas
11 4674-6216

www.lIxASTATU.COM.bR

INSTRUçõES DE USO

Instruções de Uso: 
Antes da instalação, recomendamos a aplicação de um removedor na superfície, em seguida lavar com água e 
sabão para completa remoção de gorduras, ceras e do pó mais fino. Seque bem a superfície.

• Recorte a fita antiderrapante no tamanho desejado e arredonde os cantos;
• Descole apenas a extremidade da fita ajustando-a na área correspondente, cole o restante removendo      
   gradativamente o papel protetor do adesivo, evitando o contato dos dedos com o mesmo. Pressione bem 
   a fita e certifique-se que esteja completamente fixada ao piso;
• Use um martelo ou rolete de borracha para forçar bem a fixação da tira do Antiderrapante.

Recomendações:
Não aplique sobre rejunte, se aplicada em pisos que contenham rejuntes a Fita Antiderrapante deverá cobrir 
apenas placas inteiras do piso, não devendo jamais ser aplicada continuamente sobre rejuntes. 
Não indicamos a aplicação da Fita Antiderrapante em cozinhas industriais, açougues, frigoríficos, retificas, 
ou áreas que apresentam grande oleosidade devido às condições críticas deste local. Não se deve arrastar 
objetos sobre a Fita Antiderrapante, se necessário o transporte de produtos, utilizar carrinhos com rodas 
macias (ex.: borracha). Não indicamos a aplicação da Fita Antiderrapante em áreas sujeitas a tráfego de 
veículos automotivos (ex.: rampas), veículos pesados e de grande tração (ex.: empilhadeiras) ou em áreas 
sujeitas a tráfego intenso de pessoas. 
Sugerimos arredondar os cantos da fita antes da instalação, eliminando assim pontos críticos descolagem 
do piso. Após a aplicação aguardar no mínimo 12 horas para molhar a área. Evite lavar com frequência a 
área onde a fita foi aplicada.

Não aplicar em locais onde a fita ficará totalmente submersa em água (ex.piscinas).
Cuidado: Utilize sempre equipamentos de segurança EPI’s, como máscaras, óculos, avental, 
para aplicação das fitas. A Lixas Tatu garante seus produtos contra defeitos de fabricação. A não 
observância das recomendações acima poderá ocasionar o descolamento da Fita Antiderrapante, 
fato não coberto por esta garantia.
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