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Produto BOLETIM TÉCNICO | FITA CREPE QUARTZOLIT 

Descrição 

A fita crepe quartzolit é uma fita adesiva com dorso de papel 
crepado tratado e envernizado, trata-se de um adesivo a base de 
borracha e resinas. 
 
Tamanhos: 18mm x 50m; 24 mm x 50m; 48mm x 50m. 

 

 

 

 

Indicações 

Indicada para usos gerais em ambiente interno, como: 

• Fixação; 

• Empacotamento; 

• Proteção de superfícies; 

• Trabalhos artesanais e escolares; 

• Ótima aplicabilidade para mascaramento de pinturas 
residenciais e prediais. 

Cor  Branco 

Vantagens 

• Excelente adesão; 

• Corte fácil e resistente à tração; 

• Aplicação sem resíduos ou manchas.  

INSTRUÇÕES DE USO 

Aplicação 

• Destaque a ponta da fita crepe quartzolit; 

• Corte a quantidade necessária para aplicação; 

• Aplique em local seco e livre de sujeiras; 

• Fixe bem para melhor aderência. 

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA 

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza 
e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto. 

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS 

Adesão à placa de aço (gf/mm) 130 - 400 PSTC - 101 

Espessura (mm) 0,09 – 0,13 PSTC - 133 

Ruptura (kgf/mm) 1,5 – 3,0 PSTC -131 

Alongamento (%) 7 - 15 PSTC -131 

Tack (mm) 10 - 30 PSTC - 06 

LIMITAÇÕES DE USO 

Não resistente a exposição solar. 

FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM 

Fitas crepe quartzolit são fornecidas em rolos de 18mm x 50m, 24mm x 50m, 48mm x 50m. Armazene em local seco e 
arejado. Sua validade é de 36 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem. 

IMPORTANTE 

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde 
será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Weber, como uniformidade da superfície, umidade relativa do 
ar e ou de superfície, temperatura e condições. 

Em caso de dúvidas, solicite orientação técnica gratuita através do nosso SAC – 0800 709 6979 
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