APLICADOR DE FITAS – 50MM
Descrição do produto
Ferramenta desenvolvida para aplicação rápida e segura de
fitas adesivas em processos de empacotamento.
Características
•Base estrutural fabricada em material metálico reforçado.
•Cabo anatômico fabricado em plástico reforçado.
•Guia com mola que mantém a fita na posição correta para
aplicação.
•Rolo pressor em plástico.
•Espátula plástica para pressionar a fita durante a
aplicação.
•Lâmina serrilhada para corte da fita.
•Para rolos com, no máximo, 50mm de largura e 50m de
comprimento.
Modo de Usar
•Para montar, posicionar o rolo de fita adesiva no suporte.
•Puxar a fita e posicioná-la no rolo pressor até a lâmina
serrilhada.
•Para aplicar a fita, basta pressionar o rolo pressor contra
a caixa. Dessa forma a fita irá grudar na superfície. Em
seguida, puxar o aplicador até o comprimento desejado.
•Cortar a fita com a lâmina serrilhada.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br
PRINCIPAIS VANTAGENS
• Praticidade e rapidez no processo
de empacotamento.
• Aplica e corta a fita em um único
movimento.
• Mantém a fita pronta para a
próxima aplicação.
PRODUTOS ASSOCIADOS
• Fita adesiva.
• Estiletes.
• Luvas.
Qtde. embalagem Código
01 unidade

0985 052 050

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou
indiretamente resultantes da aplicação.
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