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FITAS ISOLANTES PRETAS

• Indicada para isolar fios, cabos e chicotes elétricos
• Recomendado para isolação de até 69.000 Volts
• Possui ótima vedação contra penetração de umidade pelas  

pontas dos cabos elétricos após a instalação de acessórios  
(emendas, terminais e terminações), além de atuar como  
isolante elétrico nas emendas e terminais de fios e cabos.  
Oferece ainda excelente rendimento e alongamento e  
adapta-se a qualquer superfície, por mais irregular que ela seja. 

• Material: borracha etileno-propileno 
• Cor: preta

23BR - ALTA TENSÃO
• Para isolamentos elétricos,  

vedações, cabos de ferramentas
• Não possui adesivo
• Espessura: 0,76 mm

FITAS AUTOFUSÃO

• Isola fios e cabos elétricos 
• Plásticas
• Antichama
• Espessura: 0,18 mm
• Temperatura de trabalho de -10ºC até 80ºC

• Isola fios e cabos elétricos
• Plásticas
• Antichama
• Espessura: 0,18 mm
• Temperatura de trabalho de -10ºC até 80ºC
• Largura x comprimento: 19 mm x 10 m

FITAS ISOLANTES COLORIDAS

largura x 
comprimento emb. código

19 mm x 2 m 100 10 99 190 230
19 mm x 5 m   48 10 99 190 500
19 mm x 10 m   22 10 99 191 000

largura x comprimento emb. código

19 mm x 2 m 96 11 40 190 200
19 mm x 5 m 48 11 40 190 500

cor emb. código

branca 10 11 37 191 021
azul 10 11 37 191 011
verde 10 11 37 191 081
amarela 10 11 37 191 001
vermelha 10 11 37 191 091

SCOTCH 33 +
• Uso profissional
• Antichama
• Espessura: 0,18 mm

IMPERIAL
• Antichama
• Dorso de PVC
• Uso doméstico
• Espessura: 0,125 mm

largura x comprimento emb. código

18 mm x 5 m 10 10 37 011 805
18 mm x 10 m 10 10 37 011 810
18 mm x 20 m 10 10 37 011 820

largura x comprimento emb. código

19 mm x 5 m 108 10 37 331 905
19 mm x 10 m 132 10 37 331 910 
19 mm x 20 m 150 10 37 331 920

largura x comprimento emb. código

19 mm x 5 m 10 11 37 190 571
19 mm x 10 m 10 11 37 191 071
19 mm x 20 m 10 11 37 192 071

• Isola fios e cabos elétricos
• Filme de PVC com  

adesivo a base de borracha 
• Antichama
• Espessura: 0,13 mm 
• Temperatura de trabalho de -10ºC até 80ºC

• Isola fios e cabos elétricos
• Filme de PVC com  

adesivo a base de borracha 
• Antichama
• Espessura: 0,13 mm 
• Temperatura de trabalho de -10ºC até 80ºC
• Largura x comprimento: 19 mm x 10 m

cor emb. código

amarela 10 11 37 191 004
azul 10 11 37 191 014
branca 10 11 37 191 024
verde 10 11 37 191 084
vermelha 10 11 37 191 094

largura x comprimento emb. código

19 mm x 5 m 10 11 37 190 574
19 mm x 10 m 10 11 37 191 074
19 mm x 20 m 10 11 37 192 074

A Fita Autofusão VONDER é produzida dentro  
dos requisitos da diretiva RoHS (ou seja, não são 

utilizados metais pesados em sua construção)
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• Indicada para vedação de conexões roscadas
• 100% PTFE (Politetrafluoretileno)
• Temperatura de trabalho: - 90ºC a + 240ºC

• Indicada para vedação de conexões roscadas
• 100% PTFE (Politetrafluoretileno)
• Temperatura de trabalho: - 90ºC a + 240ºC

FITAS VEDA-ROSCA

largura x comprimento emb. código

12 mm x 5 m 10 10 28 012 005
12 mm x 10 m 10 10 28 012 010
12 mm x 20 m 10 10 28 012 020
18 mm x 5 m 10 10 28 018 005
18 mm x 10 m 10 10 28 018 010
18 mm x 25 m 10 10 28 018 025
18 mm x 50 m 10 10 28 018 050

largura x comprimento emb. código

12 mm x 5 m 10 10 26 001 205
12 mm x 10 m 10 10 26 001 210
12 mm x 20 m 10 10 26 001 220
18 mm x 5 m 10 10 26 001 805
18 mm x 10 m 10 10 26 001 810
18 mm x 25 m 10 10 26 001 825
18 mm x 50 m 10 10 26 001 850

5899
• Indicada para fechamento de pacotes leves, consertos, 

entre outras aplicações em geral
• Material: PVC

• Para fechamento de pacotes leves, 
consertos, entre outras aplicações 
em geral

• Polipropileno
• Adesivo acrílico

FITAS AUTOADESIVAS

• Para fechamento de pacotes leves e uso geral
• Polipropileno
• Adesivo acrílico
• Cor: transparente

FRÁGIL
• Especialmente desenvolvida para 

fechamento de embalagens 
e outros produtos com conteúdo frágil

• Base impressa com a advertência: FRÁGIL
• Polipropileno
• Adesivo acrílico

largura x 
comprimento emb. código

48 mm x 50 m 6 10 52 485 000

largura x 
comprimento cor emb. código

45 mm x 50 m marrom 60 10 11 450 500
45 mm x 100 m marrom 64 10 11 451 000
45 mm x 50 m transparente 60 10 11 045 050
45 mm x 100 m transparente 64 10 11 045 100

largura x 
comprimento

emb./ 
subemb. código

12 mm x 50 m 400/20 10 11 001 250

largura x 
comprimento cor

emb./ 
subemb. código

48 mm x 50 m marrom 100/5 10 11 025 050
48 mm x 50 m transparente 100/5 10 11 034 850

• Indicadas para fechamento de 
pacotes leves, consertos e uso geral

• Em polipropileno

largura x 
comprimento cor

emb./ 
subemb. código

48 mm x 45 m marrom 100/5 10 12 484 061
48 mm x 45 m transparente 100/5 10 12 484 000
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• Ideal para dissipação de luz e calor (reflete calor e frio), manutenções em geral, 
proteção e acabamento de dutos e tubos de ar-condicionado, refrigeração, 
canaletas de luminárias (reflete luminosidade), decoração e artesanato

• Filme de alumínio com adesivo acrílico

• Ideal para dissipação de luz e calor (reflete calor e frio), manutenção em geral, 
proteção e acabamento de dutos e tubos de ar-condicionado, refrigeração, 
canaletas de luminárias (reflete luminosidade), decoração e artesanato

• Filme de alumínio com adesivo acrílico

FITAS ADESIVAS DE ALUMÍNIO

• Indicado para aplicação eficiente e  
rápida de fitas para empacotamento

• Material do corpo: metálico 
• Material do cabo: plástico reforçado 
• Material do rolo pressor: plástico 
• Material da espátula: plástico 
• Material da serrilha: metal
• Largura da fita indicada: 50 mm 
• Comprimento máximo da fita indicada: 50 m

APLICADORES DE FITAS

emb./subemb. código

12/6 11 99 020 000

largura x comprimento emb. código

50 mm x 30 m 24 11 39 005 300

largura x comprimento emb. código

50 mm x 30 m 24 11 39 503 000

• Indicadas para manutenções em geral,  
como: reparos em mangueiras e tubulações, 
reparos esportivos e embalagens

• Dorso em polietileno reforçado com  
fio sintético trançado e adesivo acrílico

• Cor: prata

• Indicada para manutenções em geral, como: reparos 
provisórios em materiais náuticos (bote, pranchas, entre 
outros), enfeixamento, embalagem, empacotamento 
pesado, isolamento ou vedação temporária, entre outros.

• Possui dorso em polietileno reforçado com fio sintético 
trançado e adesivo acrílico

• Cor: prata

FITAS ADESIVAS REFORÇADAS

SILVER TAPE  -  3939
• Indicada para manutenções em geral, vedação 

provisória de dutos de ar-condicionado, refrigeração 
e tubulações não aquecidas, reparos provisórios em 
materiais náuticos, embalagens, empacotamento

• Dorso de polietileno
• Resiste à temperatura: até 65ºC
• Espessura: 0,20 mm
• Cor: prata

largura x comprimento emb. código

50 mm x 5 m 20 10 40 500 500

largura x comprimento emb. código

50 mm x 10 m 36 10 18 005 100
50 mm x 25 m 36 10 18 005 250

largura x comprimento emb. código

50 mm x 10 m 36 10 10 050 010
50 mm x 25 m 36 10 10 050 025

• Indicado para aplicação eficiente e  
rápida de fitas para empacotamento

• Produzido em plástico em ABS  
proporcionando maior resistência e  
base para fita com ajuste de tensão

• Material do corpo: metálico
• Material do cabo: plástico reforçado
• Material do rolo pressor: plástico
• Material da espátula: plástico
• Material da serrilha: metal
• Largura da fita indicada: 50 mm
• Comprimento máximo da fita indicada: 50 m

emb. código

36 11 99 000 200
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FITAS CREPE AUTOMOTIVAS

TARTAN - 2564
• Para fechamento/reforço de  

pacotes leves, consertos,  
entre outras aplicações em geral 

• Dorso de papel crepado
• Boa resistência a tração e  

conformidade às superfícies aplicadas
• Não indicada para mascaramento
• Cor: marrom

FITA PARA EMPACOTAMENTO

largura x comprimento emb./subemb. código

45 mm x 50 m 36/6 10 43 256 400

PREMIUM
• Indicada para aplicações de  

mascaramento em pintura automotiva
• Possui boa flexibilidade, boa resistência  

a solventes e não deixa resíduos
• Suporta exposição à temperatura  

de 90ºC por um tempo de 1 hora,  
ou a 120ºC por 30 minutos

• Material: papel crepado
• Cor: verde

largura x comprimento emb. código

18 mm x 40 m 48 10 34 018 040
48 mm x 40 m 20 10 34 048 040

• Indicada para aplicações de  
mascaramento em pintura automotiva

• Não deixa resíduos na superfície  
se removida em até 24 horas

• Possui ótima resistência a altas temperaturas
• Material: papel crepado 
• Cor: branca

largura x comprimento emb. código

18 mm x 50 m 48 10 39 018 050
48 mm x 50 m 20 10 39 048 050

FILMES PLÁSTICOS PARA MASCARAMENTO

FAST COVER
• Indicado para mascaramento, proteção  

da superfície nos processos de lixamento,  
pintura e polimento automotivo

• Possui propriedades antiestáticas, que facilitam  
a aderência à superfície, e fita crepe que não  
deixa resíduos e resiste até 70ºC, podendo ser  
utilizado em cabines de pintura

• Material: polietileno de alta densidade
• Cor: transparente
• Largura da fita crepe: 19,0 mm

largura x comprimento emb. código

   550,0 mm x 33,0 m 60 10 90 550 033
2.400,0 mm x 20,0 m 30 10 90 240 020

• Indicada para uso em atividades escolares,  
fechar pacotes leves, reforçar embalagens  
e fixar papéis e plásticos

• Não deixa resíduos na superfície  
se removida em até 24 horas

• Material: papel crepado 
• Cor: branca

FITAS CREPE

largura x  
comprimento

emb./
subemb. código

18 mm x 50 m 72/6 10 27 185 000
24 mm x 50 m 30/5 10 27 245 000
32 mm x 50 m 63/7 10 27 325 000
48 mm x 50 m 16/2 10 27 485 000

• Indicada para atividades escolares, 
fechar pacotes leves, reforçar 
embalagens e fixar papéis e plásticos

• Não deixa resíduos na superfície  
se removida em até 24 horas

• Material: papel crepado 
• Cor: branca

largura x comprimento emb. código

18 mm x 50 m 6 10 35 118 050
24 mm x 50 m 5 10 35 124 050
48 mm x 50 m 2 10 35 148 050

largura x 
comprimento emb. código

18 mm x 50 m 36 10 33 018 050
48 mm x 50 m 16 10 33 048 050

USO GERAL
• Indicada para atividades de 

empacotamento leve, união e proteção, 
com uso em temperatura ambiente

• Possui alta qualidade e resistência ao 
rompimento, resistência à ação de 
solventes, sol e chuva.

• Material: papel crepado
• Cor: branca

largura x 
comprimento

emb./ 
subemb. código

18 mm x 50 m 96/6 10 35 101 018
24 mm x 50 m 60/5 10 35 101 024
48 mm x 50 m 36/2 10 35 101 048

C-101LA
• Indicada para o uso geral e  

mascaramento de pintura imobiliária
• Fácil de aplicar, proporciona remoção  

limpa, pois a fita sai da superfície em  
um único pedaço sem deixar resíduos.  
Possui também desenrolamento leve.

• Material: papel crepado
• Cor: branca
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• Indicada para montagem e união de placas, plásticos, 
emblemas, fixação de artigos de metal ou plástico, 
cartazes, quadros, frisos automotivos, entre outros

• Maneira mais limpa e precisa de substituir colas, 
pregos, grampos, rebites e abraçadeiras

• Liner de proteção e adesivo acrílico
• Cor: transparente
• Espessura: 1,0 mm

• Ideal para fixação de quadros, objetos de decoração, 
cartazes, molduras, suportes, peças plásticas e 
metálicas em azulejo, madeira, gesso e paredes lisas

• Não deve ser aplicada sobre papel de parede
• Liner de papel, espuma de poliuretano e adesivo
• Cor: branca
• Espessura: 1,3 mm

• Ideal para fixação de quadros, objetos de decoração, 
cartazes, molduras, suportes, peças plásticas e 
metálicas em azulejo, madeira, gesso, paredes lisas

• Não deve ser aplicada sobre papel de parede
• Liner de papel, espuma de poliuretano e adesivo
• Cor: branca
• Espessura: 1,4 mm

FITAS DUPLA FACE

VHB
• Ideal para utilização em aplicações industriais em 

ambientes internos e externos, podendo substituir, em 
alguns casos, rebites, soldas a ponto, adesivos líquidos e 
outros fixadores mecânicos ou permanentes. Permite a 
união de vários tipos de superfícies que incluem a maioria 
dos metais, madeira envernizada ou tratada com primer, 
vidro (em alguns casos tratados com primer), grande 
variedade de plásticos, compósitos e superfícies pintadas.

• Possui forte adesão à superfície, compensa a dilatação 
térmica, atenua vibrações e é resistente a solventes

• Material: liner de proteção e adesivo acrílico
• Espessura: 1,00 mm
• Cor: transparente 
• Embalagem flow pack

FIXA FORTE
EXTREME
• Indicada para fixação permanente de objetos.  

Ideal para uso em ambientes internos e externos.
• Possui aplicação rápida, limpa e simples. Evita perfuração  

de superfícies e possui adesão extremamente alta.
• Material: liner de papel, espuma de poliuretano e adesivo
• Cor: branca
• Espessura: 1,20 mm

largura x comprimento emb. código

  9 mm x 2 m 80 10 55 009 002
  9 mm x 20 m 20 10 55 009 020

12 mm x 2 m 64 10 55 012 002
12 mm x 20 m 16 10 55 012 020

19 mm x 2 m 40 10 55 019 002
19 mm x 20 m 10 10 55 019 020

largura x comprimento emb. código

12 mm x 1,5 m 12 10 81 120 150
12 mm x 10,0 m 12 10 81 121 000

19 mm x 1,5 m 12 10 81 190 150
19 mm x 10,0 m 40 10 81 191 000

largura x comprimento emb. código

12 mm x 1,5 m 72 10 80 120 015
12 mm x 10,0 m 48 10 80 120 100

19 mm x 1,5 m 60 10 80 190 015
19 mm x 10,0 m 40 10 80 190 100

largura x comprimento emb. código

12 mm x 1,5 m 24 10 46 109 012
24 mm x 1,5 m 24 10 46 113 024

largura x comprimento emb. código

24,0 mm x 1,5 m 12 10 46 002 415

largura x comprimento emb. código

  9,5 mm x 20 m 20 10 46 491 095
12,0 mm x 20 m 18 10 46 491 012
19,0 mm x 20 m 11 10 46 491 019
25,0 mm x 20 m   8 10 46 491 025

largura x comprimento emb. código

24,0 mm x 2,0 m 12 10 46 002 520

FIXA FORTE
• Indicada para a fixação de 

objetos leves em ambientes 
internos, podendo ser usada 
para fixar quadros, espelhos, 
peças de decoração e canaletas

• Possui aplicação rápida,  
limpa e simples. Evita  
perfuração de superfícies e 
permite adesão muito alta.

• Material: liner de papel,  
espuma de poliuretano e adesivo

• Espessura: 1,20 mm
• Cor: branca

FIXA FORTE
BANHEIRO
• Indicada para fixação permanente  

de objetos leves, como: espelhos,  
objetos de banheiro, objetos de  
decoração, entre outros. Ideal para  
uso em ambientes internos e  
de alta umidade (como banheiros).

• Possui aplicação rápida, limpa e simples.  
Evita perfuração de superfícies e possui adesão muito alta.

• Material: liner de papel, espuma de poliuretano e adesivo
• Cor: branca
• Espessura: 1,20 mm
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• Indicada para junções e emendas 
especialmente em drywall

• Possui adesivo que facilita a aplicação

TELAS/FITAS ADESIVAS 
TRANÇADAS PARA DRYWALL

largura x comprimento emb. código

  48 mm x 20 m 12 10 52 482 000
100 mm x 20 m   6 10 52 100 020

• Indicada para vedação de portas,  
janelas, ar-condicionado, automóveis,  
barcos, entre outros. Protege contra  
poeira, umidade e vibração.

• A superfície pode ser danificada com a retirada da fita, 
pois o adesivo não é facilmente removível

• Excelente impermeabilidade e ótima adesão
• Possui proteção UV e antimofo
• Material: liner de papel, espuma EVA e adesivo acrílico 
• Espessura: 6 mm 
• Cor: preta

FITA ADESIVA DE ESPUMA

largura x comprimento emb. código

12 mm x 4 m 10 10 80 150 400

largura x comprimento emb. código

50 mm x 10 m 6 10 99 005 010

FITA VEDA-TRINCA

• Indicada para reparos de fissuras em paredes  
de alvenaria, de gesso acartonado (drywall) e  
forros com massa corrida ou gesso

• Possui boa resistência à tração, pode ser cortada  
sem auxílio de tesoura e amolda-se bem à superfície. 
Pode ser coberta com massa corrida ou gesso, 
acompanha as movimentações da fissura sem se 
romper, limitando o reaparecimento da fissura.  
É permeável às argamassas, além de  
não se deteriorar com o tempo.

• Material: raion de viscose não-tecido

TIPO STRETCH
• Indicado para embalar produtos, caixas,  

entre outros, facilitando o agrupamento
• Não indicado para embalar alimentos com contato direto
• Material: polietileno de baixa densidade 
• Cor: transparente

FILMES PLÁSTICOS PARA EMPACOTAMENTO

TIPO STRETCH
• Indicado para embalar produtos agrupados
• Não indicado para alimentos
• Material: polietileno de baixa densidade
• Espessura: 23 micra
• Cor: transparente
• Comprimento aproximado: 290 m a 300 m
• Peso líquido do plástico (filme-stretch): 3,0 kg
• Peso líquido do tubete de papelão: 0,550 kg

COM SUPORTE GIRATÓRIO
• Ideal para remoção de pelos,  

poeira, resíduos e fios soltos
• Indicada para uso em roupas,  

cortinas, tapetes, estofados, entre outros
• Suporte plástico e fita de  

papel crepe com adesivo acrílico
• Acompanha 1 rolo com 30 folhas de 100 mm x 145 mm 

picotadas, acoplado a um suporte giratório

FITA LIMPA FÁCIL

emb. código

12 35 99 102 030

largura emb. código

500 mm 4 11 31 500 300

largura x comprimento emb. código

150 mm x 300 m 12 11 31 150 300
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• Indicada para locais SEM a incidência de umidade.  
Pode ser aplicada em pisos, degraus, rampas,  
escadas, skates, entre outros.

• Auxilia na prevenção de acidentes  
em pisos lisos e escorregadios

• Material: lixa com adesivo
• Cor: preta

ROLO
• Indicada para locais sem incidência de umidade, como: 

pisos, degraus, rampas, escadas, skates, entre outros
• Ajuda na prevenção de acidentes em  

pisos lisos e escorregadios
• Material: lixa com adesivo

FITAS ANTIDERRAPANTES

CARTELA COM  
6 FOLHAS
• Indicada para locais  

sem incidência de 
umidade, como:  
pisos, degraus,  
rampas, escadas,  
skates, entre outros

• Ajuda na prevenção  
de acidentes em pisos  
lisos e escorregadios

• Material: lixa com adesivo
• Largura x comprimento:  

50 mm x 220 mm

largura x comprimento emb. código

50 mm x 5 m 24 10 22 005 050
50 mm x 15 m 12 10 22 005 150

cor código

preta 10 14 150 225
transparente 10 14 350 225

largura x 
comprimento cor emb. código

50 mm x   5 m preta 24 10 14 105 005
50 mm x 15 m preta 12 10 14 105 015
50 mm x   5 m cinza 24 10 14 205 005
50 mm x 15 m cinza 12 10 14 205 015
50 mm x   5 m transparente 24 10 14 305 005
50 mm x 15 m transparente 12 10 14 305 015 COM ADESIVO

• Indicada para demarcar e  
sinalizar superfícies/áreas de risco

• Adere a pisos cerâmicos, de madeira  
e cimentados em áreas secas

• Costado macio de PVC com polímero plástico, revestido 
com uma camada resistente de borracha adesiva

• Largura x comprimento: 48 mm x 30 m

ZEBRADA
COM ADESIVO
• Indicada para demarcar e  

sinalizar superfícies/áreas de risco
• Adere a pisos cerâmicos, de madeira e  

cimentados em áreas secas
• Costado macio de PVC com polímero plástico, revestido 

com uma camada resistente de borracha adesiva

ZEBRADA
SEM ADESIVO
• Indicadas para  

demarcar, codificar e  
sinalizar superfícies e  
áreas de risco

• Fita em polipropileno 
• Cor da fita: amarela e preta 

COM ADESIVO
• Ideal para demarcar, codificar e 

sinalizar superfícies/áreas de risco
• Adere a pisos cerâmicos, de madeira 

e cimentados em áreas secas
• Costado macio de PVC com polímero plástico, revestido 

com uma camada resistente de borracha adesiva
• Largura x comprimento: 48 mm x 30 m

ZEBRADA
COM ADESIVO
• Ideal para demarcar, codificar e  

sinalizar superfícies/áreas de risco
• Adere a pisos cerâmicos, de madeira  

e cimentados em áreas secas
• Costado macio de PVC com polímero plástico, revestido 

com uma camada resistente de borracha adesiva

ZEBRADA
SEM ADESIVO
• Ideal para demarcar, codificar e  

sinalizar superfícies/áreas de risco

FITAS PARA DEMARCAÇÃO

ZEBRADAS
• Indicadas para sinalização de  

máquinas, equipamentos e veículos 
industriais de circulação interna

• Não é recomendada para o uso em 
veículos automotores, de transporte 
de cargas e passageiros, tais como 
caminhões, ônibus, micro-ônibus, 
motocicletas e seus baús, coletes de 
segurança e capacetes de motociclistas

FITAS REFLETIVAS

largura x comprimento emb. código

70 mm x 100 m 20 10 15 100 700
70 mm x 200 m 20 10 15 200 700

largura x comprimento emb. código

48 mm x 30 m 6 10 65 483 075

cor emb. código

amarela 6 10 65 483 004
azul 6 10 65 483 014
branca 6 10 65 483 024
preta 6 10 65 483 074
verde 6 10 65 483 084
vermelha 6 10 65 483 094

largura x comprimento emb. código

70 mm x 200 m 10 10 15 702 000 

largura x comprimento emb./subemb. código

48 mm x 30 m 36/6 10 65 504 372

cor emb./subemb. código

amarela 36/6 10 65 504 301
azul 36/6 10 65 504 311
branca 36/6 10 65 504 321
preta 36/6 10 65 504 371
verde 36/6 10 65 504 381
vermelha 36/6 10 65 504 391

largura x comprimento cor emb. código

50 mm x 3 m branca e vermelha 24 10 52 500 372
50 mm x 3 m amarela e preta 24 10 52 250 121


