
INFORMAÇÃO DE PRODUTO 

 

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://www.tesa.com/consumer 
Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações 
e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores 
médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer 
garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização 
particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo. 
 

 

 tesa® Fita Anti-Derrapante Fluorescente 55580 

 

 tesa® Anti-Derrapante é necessária em qualquer lugar onde é necessário circulação 

pedonal segura. É ideal para prevenção de acidentes em escadas, rampas, barcos e 

outras superfícies escorregadias. Indicado para aplicação em interior e exterior. 

Permanece brilhante durante um longo período para segurança e aviso em ambientes 

escuros até 20 minutos 

  

Principal Aplicação 

 Aplicações em interior e exterior 

 Aplicações em que é necessário uma aderência pedonal segura 

 Fita extremamente forte e durável 

 Adesividade muito forte 

 Cortável à mão 

 Resistente à água salgada, agentes de limpeza e radiação UV 

 Certificada de acordo com DIN 51130 com nível Anti-Derrapante de R13 
(melhor na sua classe) 

 

 Dados Técnicos & Propriedades 

Dimensão 5mx25mm  

Cor fluorescente 

Espessura total 850 µm 

Suporte PVC 

Tipo de massa adesiva acrílica 

Adesividade ao aço 10 N/cm 

Alongamento à rutura 200% 

Cortável à mão ●●● 

Resistente a químicos ●●● 

Resistente á água salgada ●●● 

 
  

Avaliação através da gama tesa®         muito bom  ●●●●    bom ●●●   standard ●●   básico ● 
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Informação Adicional & Imagens 

 

 

 

 

 
 


