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Tipo de cola: Fita adesiva de alta resistência e uso universal
Características do produto:

- Composição A fita adesiva DUCK POWER TAPE é composta por 3 
camadas, conferindo-lhe cada uma delas uma parte das 
suas propriedades.
1. Camada de polietileno: protecção impermeável.
2. Camada intermédia de fibra de poliéster: alta 
resistência.
3. Camada interior de elastómero autocolante: excelente 
aderência a múltiplas superfícies.

Resistência à tracção: A fita suporta até 17 kg por cada volta dada

Resistência à água sob pressão A fita pode ser utilizada para obturar fugas de mangueiras 
e tubagens, suportando perfeitamente o contacto com a 
água. Resiste até a uma pressão de 4 bar.

Temperaturas de serviço Para qualquer aplicação geral, a fita pode ser utilizada a 
temperaturas compreendidas entre 70ºC e -5ºC.

Aplicações: Apesar de não serem exaustivas, abaixo seguem-se listas 
de possíveis aplicações de DUCK POWER TAPE.

Automóvel e oficina Fixação de objectos no porta-bagagens
União de faróis ou luzes de aviso partidos
Fixação de retrovisor partido
Fixação de tapetes
Selagem de uniões

Casa e jardim Encerramento e embalamento de caixas
Reparação de mangueiras com uma fuga
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Recolha e armazenagem de mangueiras
Reparação do chuveiro do duche
Reparação do tubo do aspirador
Reparação de molduras de fotos
Selagem de sacos rasgados

Desportos e pesca Reparação de redes de ténis
Fixação do grip da raquete
Reparação de galochas
Reparação de canas de pesca
Reparação de velas

Viagem e campismo

Apresentação e dimensões

Condições de armazenagem:

Aplicação em guiador de bicicleta

Selagem de malas
Reparação de tendas de campanha

Selagem de furos de colchões pneumáticos
Confecção de asas para sacos
Aplicação em cabeças de cordas e cabos
Selagem de geleiras portáteis

DUCK POWER TAPE encontra-se disponível em vários
formatos, todos 
eles com 50 mm de largura.
Cores: Cinzento, branco e preto.

DUCK POWER TAPE deve ser armazenada ao abrigo 
da intempérie, protegida do sol e das geadas. 
Recomendam-se temperaturas entre os 5ºC e os 30ºC.
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