
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

COMPOSIÇÃO / DADOS TÉCNICOS:     
• Abrasivo: Óxido de Alumínio.

• Costado: Papel Kraft impermeabilizado 

a prova d’água.

• Adesivo: Resina sobre Resina, cola 

semi-sintética + linner em papel siliconado.

• Cores Disponíveis: Preto.

• Dimensões da Fita: 50mm x 5.000mm 

e 50mm x 20.000mm.

• Embalagem: contém vedador de borda.

FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA  

APlICAÇõES:
A Fita Antiderrapante Segura é indicada
para uso em soleiras de portas, escadas, 
pisos de superfícies lisas internas e externas 
que apresentam perigo de escorregões.                     



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.

Após a fixação da fita antiderrapante, aplique um filete do vedador de bordas nas extremidades da fita rente 
ao piso. Sua utilização é determinante para garantir a durabilidade da aplicação, tendo como função o de 
impedir a penetração de líquidos e sujeiras sob a fita antiderrapante. Após 2 horas, verifique se o vedador 
de bordas está completamente seco. Em caso positivo, a área pode ser liberada. Evite lavar com frequência.

Recomendações:
NÃO INDICAMOS a aplicação da Fita Antiderrapante em cozinhas industriais, açougues, frigoríficos, retificas, 
ou áreas que apresentam grande oleosidade; em áreas sujeitas a tráfego de veículos automotores; áreas 
próximas a piscina ou exposição contínua a água ou umidade. Não aplicar em locais onde a temperatura for 
inferior a 10°C. Não arrastar objetos em áreas onde a Fita Antiderrapante esteja aplicada.
Se aplicada em pisos que apresentem rejuntes a fita Antiderrapante deverá cobrir apenas placas inteiras 
do piso, não devendo ser aplicada continuamente sobre rejuntes.

ATENÇÃO: Não aplique em superfícies porosas, como por exemplo: ardósia, pedra sabão, 
piso vinílico, piso laminado e cimento aparente.
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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ARMAZENAMENTO
O produto deve ser mantido em local com temperatura de 15º C a 27º C. 
Nas condições acima a validade do produto será de 24 meses.
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FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA  
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