
 PAREDE DE PROTEÇÃO DE POEIRAS    

 Kit com bolsa de transporte 

 Passagem com fecho para 
proteção de grandes áreas. 
Conjunto composto por tecido 
especial à prova de poeiras 
com fechos e dois rolos de fi ta 
adesiva dupla face. 

Tecido especial à prova de 
poeiras, mas permeável ao ar 
• Protege as áreas adjacentes aos 

espaços nos trabalhos de renovação.
• A porta garante também privacidade 

e proteção contra o acesso 
indesejável à área

• A permeabilidade ao ar permite a 
passagem de ar fresco.

Fecho de alta qualidade
É possível abrir e fechar a porta de 
ambos os lados, permitindo o acesso 
aos espaços isolados.

Aplicação fl exível
• Permite a passagem de máquinas 

grandes até 1,10 m de largura
• É possível acrescentar os elementos 

individuais através dos fechos laterais 
e obter assim uma área maior

Pode ser facilmente removida 
da maioria das superfícies

Reutilizável 

Art.-Nr. 0992 419 992
Qt. /Emb. 1/3

Material Tecido de polipropileno

Altura 3,2 m

Largura 3,3 m

Altura da abertura 3,2 m

Largura da abertura 1,1 m

Comprimento da fi ta adesiva 7 m

Largura da fi ta adesiva 38 mm

Tempo de colagem máximo 7 dias

Temperatura de aplicação min. 15 °C

Campos de aplicação:
Qualquer atividade onde áreas adjacentes devem ser protegidas das poeiras ou 
de acesso indesejado, por exemplo, nos trabalhos de renovação, eletricidade, 
canalização, pinturas, acabamentos interiores e polimento de parquet.    

Nota:
  A fi ta adesiva não pode ser exposta aos raios solares depois de aplicada.
A superfície deve estar seca e sem poeiras ou gordura. A tinta ou o esmalte devem 
estar totalmente secos.
Não deve ser aplicada em mármore e granito, superfícies muito absorventes e 
superfícies de estabilidade interior insufi cientes, tais como, tinta de difícil adesão.
Recomendamos um teste de adesão numa área imperceptível.    

 Estas informações servem para o aconselhar, da melhor maneira possível, com base nos nossos ensaios e experiências. Não 
podemos assumir qualquer responsabilidade em relação às aplicações individuais devido à variedade de aplicações e das 
condições de armazenagem e aplicação que estão fora do nosso controlo. Isto também se aplica à utilização do serviço 
técnico e comercial gratuito de assistência ao cliente que fornecemos. Recomendamos sempre a realização de testes prévios. 
Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e melhoramento. Para 
mais informações consulte a fi cha técnica.. 
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