
   
  

 

 

  

Como comprar fita dupla face vhb  

   As fitas duplas face vhb, são adesivos fabricados que tem em sua origem uma 

espuma acrílica, e por conta desse material as fitas adquiriram uma resistência 

muito forte, tanto para temperaturas, quanto para tempos de uso, além disso elas 

podem ser utilizadas em diversos setores, como por exemplo os industriais ou 

os domésticos.  

  Para comprar fita dupla face vhb, o comprador deve estar atento aos seguintes 

quesitos:  qualidade do produto, custo benefício e suas necessidades, pois esse 

produto possui diversos tamanhos e cores, e nem sempre é produzido de forma 

correta.  

Onde comprar fita dupla face vhb ?  

   Estando em busca de um produto com ótimas qualidades e custo benefício, o 

lugar ideal para comprar fita dupla face vhb é na indústria Moscka, empresa 

responsável pela fabricação e comercialização de produtos desse porte, que 

garante excelentes condições de matéria prima e mão de obra, além de 

funcionários capacitados, treinados e dispostos a fornecer o que o cliente 

precisa.   

  

Tipos de utilidades  

     Quando vamos comprar algum produto específico, procuramos um que se 

qualifique para a situação em que iremos utiliza-lo, quanto a esse assunto as 

fitas duplas face vhb ganham mais um ponto, pois possuem inúmeras formas de 

uso, e para facilitar sua leitura, listamos as seguintes funções mais requisitadas 

para as fitas dupla face:  



   
  

 

• Uso em decorações e como forma de reparos;  

• Auxiliar em moldagens, por conta de sua grande extensão é possível criar 

diversas moldagens, basta usar a criatividade;   

• Podem ser substitutos de rebites, soldas e parafusos; •  E por último, 

atuam como seladores de caixas  

  

Dados técnicos  

Matéria prima: Adesivo acrílico transparente   

Largura: 12mm, 16mm, 19mm  

Espessura: 2,4 mm  

Tração: 17,0  

Adesão a:  90° c: 3,7  

Resistência a solventes: Alta  

Adesão a superfícies alta energia: Alta Adesão 

a superfícies baixa energia: baixa  

Rolos com: 20 metros.  

Dispõe de adesivos de uso geral em ambos os lados.  

  
  

LARGURA (mm)  COMPRIMENTO (mm)  ESPESSURA (mm)  

12  20  2,4  

16  20  2,4  

19  20  2,4  



   
  

 

  

Informações de descarte  

EMBALAGEM  

Resíduo: papel e plástico – reciclável   

Papel adesivado - reciclável  

FITA  

Resíduo adesivo acrílico – não reciclável   

TUBETE  

Resíduo - papel - reciclável   

OBS. PARA MATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS DESCARTAR EM LOCAIS 

APROPRIADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.  

  

  

  

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE COMPRAR FITA DUPLA FACE VHB 

ENTRE EM CONTATO EM:  

Rua Coimbra 560 Cotia  - SP– CEP 06712-410 Tel. (11) 4158-6024/(11) 2690-4108 

CNPJ. 18.555.320/0001-73 / www.moscka.com.br 

 

  

  

  



 

 

  


