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Linha branca

Ônibus e Carrocerias

Papel e Papelão

Grandes
indústrias
trabalham com
Fitas Adesivas
ADERE em seus
processos!
Montadoras de Automóveis

Calçados

A ADERE foi a primeira indústria brasileira de fitas
adesivas a receber a certificação de qualidade ISO
9001 e saiu na frente mais uma vez conquistando
a certificação ISO 14001 em julho de 2012. A
novidade consolida ainda mais o posicionamento
estratégico da ADERE e o primeiro de todos os seus
valores: praticar o desenvolvimento sustentável.

!

A Adere, como fabricante nacional de fitas adesivas, possui
facilidade de customização de produtos especiais para as
mais diversas necessidades de desempenho em nossos
clientes.
Contamos com laboratório de desenvolvimento equipado
com máquina Piloto, o que nos proporciona maior qualidade
e segurança em novos desenvolvimentos.
Nossa equipe comercial de representantes e gerentes é
especializada em realizar visitas técnicas exploratórias e
trabalhar em parceria para novas
vas soluções, seja de
d novas
aplicações ou assistência técnica.
ca.
Somos certificados ISO 9001
01 e 14001, e estamos
fortemente engajados em melhores
hores práticas de produção
limpa e sustentável!
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PRODUTOS ESPECIAIS DESENHADOS SOB MEDIDA, TAIS COMO:

PAPÉIS AUTO ADESIVOS
PAPEL

COUCHÊ AUTOADESIVO CÓD. 102 P / 103 P / 136 P
DESCRIÇÃO:
• Papel autoadesivo couchê (85g/m2);
• Liner Glassine (60g/m2) com silicone solventless;
• Adesivo de base borracha solvente;
• Cor: branco brilhante.
APLICAÇÕES:
• Impressão gráfica de rótulos, etiquetas e cartazes;
• Impressão com “Ribbon” (fita de termotransferência) para
código de barras.

PAPEL

FOSCO CÓD. 134 P
DESCRIÇÃO:
• Papel autoadesivo off-set (60g/m2);
• Liner Glassine (60g/m2) com silicone solventless;
• Adesivo de base borracha solvente;
• Cor: branco.

APLICAÇÕES:
• Impressão gráfica de rótulos, etiquetas e cartazes;
• Etiquetas para remarcação de preço;
• Etiquetas para balança.

PAPÉIS SILICONIZADOS
PS-99 A
PS-99 AB
PS-47 A
PS-228 A
PS-228 AB
PS-252 A
PS-252 AB
PS-308 A

Papel Glassine 60g/m2 siliconizado em 1 face, branco
Papel Glassine 60g/m2 siliconizado em 2 faces, branco
Papel Glassine 75g/m2 siliconizado em 1 face, branco
Papel Glassine 80g/m2 siliconizado em 1 face, amarelo
Papel Glassine 80g/m2 siliconizado em 2 faces, amarelo
Papel Glassine 80g/m2 siliconizado em 1 face, amarelo
Papel Glassine 80g/m2 siliconizado em 2 faces, amarelo
Papel supercalandrado 120g/m2 siliconizado em 1 face, pardo

APLICAÇÕES:
• Proteção de
superfícies;
• Proteção de adesivos
de tato permanente;
• Proteção em moldes
para vulcanização de
correias.
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Mais novidades:

adereauto.com.br
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FITA CREPE AUTOMOTIVA
ha.

FITA CREPE ADESIVA

MAIS ADESÃO!

DE ALTA PERFORMANCE CÓD. 247
Composta por papel
apel crepee na cor palha escura, tratada com
solução à base dee borrach
borracha.
cha.

FITA CREPE

AUTOMOTIVA CÓD. 419
Composta por papel crepe na cor palha clara, tratada com solução
à base de borracha.

APLICAÇÕES:
• No fechamento de embalagens e caixas de papelão;
• Na emenda de papéis ou plásticos em bobinas.

•
•
•

APLICAÇÕES:
• Utilizada no mascaramento de pintura automotiva com
secagem em estufas até 100ºC por 1 hora;
• Aplicação em metais, borrachas, vidros e partes metálicas dos
veículos;
• Excelente desempenho, mesmo em superfícies irregulares.

A Fita Crepe 419 pode ser utilizada também:
• No fechamento de pacotes leves e no reforço de
Atende a todos os requisitos das
embalagens;
linhas de pintura automotiva;
• Na emenda de papéis ou plásticos;
Remoção limpa;
• Para marcação em geral;
Fácil contorno.
• Para vedação de embalagens;
• Como proteção antiestilhaçamento
ç
ppara espelhos.
p

FITA CREPE

AUTOMOTIVA CÓD. 425

ADESÃO IMEDIATA!
REMOÇÃO LIMPA!

PINTURA PROFISSIONAL
Composta por papel crepe na cor branca, tratado com solução à base de borracha
e resina.
APLICAÇÕES:
• Utilizada no mascaramento de pintura automotiva com
secagem em estufas até 100oC por 1 hora;
• Aplicação em metais, borrachas, vidros e partes plásticas dos
veículos;
• Garante a remoção limpa, mesmo quando aplicada e exposta
por até 3 dias em ambiente externo.
(Obs.: Quando aplicar sobre borracha, utilizar 2 a 3 camadas
sobrepostas de fita, principalmente se o mascaramento for
submetido em ambiente externo.)

SEGURANÇA PARA O
PROFISSIONAL DE PINTURA!
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FITA CREPE

AUTOMOTIVA e AERONÁUTICA CÓD. 433
Composta por papel crepe na cor branca, tratado com solução à base de
borracha e resina.
APLICAÇÕES:
• Utilizada no mascaramento de pintura automotiva e aeronáutica;
• Excelente desempenho no mascaramento para pintura de
imersão, pó ou convencional.
•
•
•

Resistente a 100ºC por 50
minutos;
Homologada na Embraer;
Alta resistência à tração.

FITA

FINE LINE CÓD. 249
PARA USO PROFISSIONAL
Composta por filme de polipropileno na cor azul e adesivo à
base de borracha e resina.

As fitas de polipropileno Fine Line são resistentes até 100ºC por 1 hora, excelentes para aplicações em pinturas automotivas decorativas
ou artísticas, além de separações de cores, garantindo um trabalho bem-acabado para mascaramento em geral.
Possibilitam linhas de pintura bem definidas e eliminação de degraus entre as camadas de pintura, além do delineamento de partes
curvas acentuadas, que normalmente não são possíveis com as fitas crepe convencionais.

ADESIVO REPOSICIONÁVEL
E DE FÁCIL APLICAÇÃO!
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FITA

FITA

FINE LINE CÓD. 349

ALUMÍNIO CÓD. 233

Adesivo com excelente tack e alto
desempenho em temperaturas ambientes
mais baixas.

Adesivo com excelente tack e alto desempenho em temperaturas ambientes
mais baixas. Indicada para proteção da chapa no sistema “martelo de ouro”
- proteção da pintura do veículo contra riscos de ferramentas utilizadas no
processo de desamassamento de chapas.
Excelente para mascaramento químico em janelas acrílicas de aviões e na
vedação de furos estruturais em carrocerias de veículos.
Pode ser usada como elemento de barreira contra a umidade, intempéries
e na reflexão de luz e calor.

Resistente a
água, óleo e
gordura.

1º CARRO LATA VELHA OFICIALMENTE
PRODUZIDO COM FITAS ADERE:
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MÁSCARA PARA

DELINEAMENTO DE PINTURA MAXI CÓD. 435
Composta por filme de polipropileno azul com liner de papel siliconizado branco
nco e
adesivo de borracha.
APLICAÇÕES:
• Utilizada para delineamento de pintura;
• Resistência à temperatura: até 100°C por 1 hora.
Acabamento fino e limpo
proporcionando um delineamento
perfeito e sem rebarbas.

PELÍCULA DE

PROTEÇÃO TRANSPARENTE COM LINER CÓD. 244
PARA USO PROFISSIONAL
Composta por filme de poliéster transparente com liner de
papel siliconizado branco e adesivo acrílico modificado.

Obs.: Produto sensível à luz solar
direta.
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APLICAÇÕES:
• Utilizada para proteção de paredes internas de
cabine de pintura;
• Excelente desempenho também na proteção de
peças e utensílios em geral, em ambiente interno.

PELÍCULA DE

PROTEÇÃO CÓD. 237
PARA USO PROFISSIONAL
Composta por filme de polietileno branco com adesivo
acrílico removível - aplicação temporária.
As fitas adesivas de polietileno 237 são indicadas para
fixação de peças e componentes, proteção e revestimento
de peças pré ou pós-pintura, aplicação em artigos que
exijam remoção limpa após o uso e itens que serão
expostos a intempéries.
Pode ser usada em ambientes externos, com exposição
ao sol sem prejudicar suas características de flexibilidade,
por até 90 dias.

CRUZE CAMALEÃO
PRODUZIDO PELA G59
(OFICINA DO LATA VELHA).

Para
mais
produtos
com
aplicações
automotivas, verifique também neste catálogo:
• Linha Kraft - Pág. 13 e 14
• Linha Adermax - Pág. 21
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FITA CREPE PARA

PINTURA IMOBILIÁRIA CÓD. 427
PINTURA PROFISSIONAL
Composta por papel crepe na cor palha clara, tratado com solução à base de
borracha e resina.
Adesivo à base de borracha. O único tipo de adesivo que pode proporcionar
tranquilidade ao usuário.
•

•
•

APLICAÇÕES:
Adesivo com formulação balanceada para proporcionar
• Qualidade superior para pintura imobiliária.
segurança na fixação do mascaramento e facilidade na
remoção sem retirar tinta e sem deixar resíduo;
Mantém a superfície aplicada intacta;
• Mais durabilidade na estocagem;
Resiste até 60ºC por 1 hora.
•
•
•

Mais estabilidade na aplicação;
Base principal de fonte renovável;
Na fabricação não é submetida a altas
temperaturas.

FITA CREPE DE

USO GERAL INDUSTRIAL CÓD. 434

LANÇAMENTO!

Fita composta por dorso de papel crepado, branco, tratado com solução à
base de borracha. Seu adesivo é à base de borracha e resina.
APLICAÇÕES:
• Uso geral industrial;
• Marcações.

ECONÔMICA!

FITAS KRAFT - LINHA MAIS COMPLETA!
FITA KRAFT

PAPEL CREPE CÓD. 432

MAIS
ECONÔMICA!
CA!

Composta por papel crepe na cor marrom. Adesivo de borracha.
APLICAÇÕES:
• Utilizada para fechamento de pacotes e caixas leves (até 5kg) e reforço de
embalagens;
• Pode ser utilizada também na fixação e em emendas de papéis ou plásticos de
baixa gramatura;
• Uso geral.
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FITA KRAFT

PAPEL CREPE CÓD. 417
Composta por papel crepe na cor marrom. Adesivo de borracha reticulada.

APLICAÇÕES:
• Utilizada para fixação e emendas de papéis ou plásticos de baixa gramatura;
• Pode ser utilizada também para fechamento de pacotes/caixas leves e bobinas
de papel e no reforço de embalagens;
• Resiste até 100oC por 1 hora! Pode ser utilizada para mascaramento em
linhas de pintura na indústria automotiva e de carroceria.

FITA KRAFT

PAPEL CREPE CÓD. 415

ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO!

Composta por papel crepe na cor marrom. Adesivo de borracha reticulada.
APLICAÇÕES:
• Utilizada na fixação e em emendas de papéis ou plásticos e como marcação e vedação de
embalagens;
• Excelente performance em proteção no jateamento com areia;
• Pode ser utilizada também para fechamento de pacotes/caixas leves e bobinas de papel e
no reforço de embalagens.

FITA KRAFT

PAPEL LISO CÓD. 491
Composta por papel liso na cor marrom escura. Adesivo de borracha reticulada.
APLICAÇÕES:
• Fechamento de bobinas de papel, emendas de papel, fechamento de
caixas e empacotamento pesado, marcação do delineamento.

ALTA
A
LT
L RESISTÊNCIA À TRAÇÃO!

14

É possível produzir a Fita Kraft com a sua marca impressa. Solicite o contato de um
Representante Comercial!

FITA KRAFT

PERSONALIZADA!
SEU LOGOTIPO
IMPRESSO!

15

Cadastro ANVISA nº 80652140001
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FITA CREPE

HOSPITALAR CÓD. 427 S/H
Composta por papel crepe na cor branca, tratado com solução à base de borracha.
Adesivo de borracha.
APLICAÇÕES:
• Utilizada para fixação de bandagens em procedimentos ambulatoriais, ataduras,
identificação de seringas e mamadeiras e fechamento de pacotes leves.
•
•

•

Rolos com 16mm e 19mm de largura e
50m de comprimento;
Embaladas individualmente, o que
confere praticidade, fácil identificação
e armazenagem mais segura;
Produto em conformidade com a
legislação sanitária, cadastrado junto
à Anvisa.

FITA DUPLA-FACE DE

PAPEL HOSPITALAR CÓD. 450-H
Composta por papel na cor branca e liner de papel supercalandrado siliconizado. Adesivo
à base de borracha e resinas.
APLICAÇÕES:
• Utilizada em bolsas de colostomia e coletores de urina no segmento
médico-hospitalar.

FITA PARA FRALDAS

ADERFRALDA CÓD. 412 / 413 / 414 / 416
Composta por papel crepe e adesivo à base de borracha e resinas.
APLICAÇÕES:
• Fixação de fraldas de pano ou plástico, codificação de produtos, decoração
ção
de produtos, uso escolar e uso geral. Disponível nas cores branca, azul, rosa,
sa,
a,
amarela e sortidas.
•

Substitui o alfinete (mais segurança
para o seu bebê).
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FITAS DE

FITAS DE

PROLIPROPILENO CÓD. 706 / 710

EMPACOTAMENTO
IMPRESSAS

Ideais para reforço de embalagens, fechamento de pacotes
leves e de sacos polifolhados.
Indicada também para laminação em papéis autoadesivos
em processos flexográficos.

Garante ao usuário a qualidade reconhecida
dos produtos ADERE e maior segurança no
fechamento de caixas, pacotes e sacolas.

• Variedade de aplicações.

Cód. 710 - FRÁGIL
Cód. 710 - CADEADO

•
•

Empacotamento leve (até 10kg);
Adesivo acrílico à base d´água.

FITA DE POLIPROPILENO

HOT MELT CÓD. 770
Composta por filme de polipropileno biorientado transparente. Adesivo Hot Melt.
APLICAÇÕES:
• Desempenho superior no empacotamento pesado (superior a 10kg);
• Utilizada no fechamento automático de embalagens de papel, papelão, plásticos e sacos polifolhados.

APLICADOR MANUAL CÓD. H11-CP
Aparelho aplicador manual de fita adesiva com sistema de corte e freio, podendo ser
utilizado com fitas de até 50mm de largura.
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LINHA DUPLA FACE ADERMAX - ALTA PERFORMANCE
Utilizada na montagem e união de placas, plásticos,
sinais ou emblemas.
APLICAÇÕES:
• Fixação de artigos de metal ou plástico;
• Fixação de suportes plásticos, quadros e cartazes em
comunicação gráfica.

MASSA ACRÍLICA

•
•
•
•

Substitui pregos, rebites e abraçadeiras;
Segurança máxima para fixação pesada
e permanente;
Aplicação fácil e sem sujeira;
Fixação de alta performance.

MELHOR
DESEMPENHO!

TRANSPARENTE
PARA USO PROFISSIONAL

Utilizada na união de peças que exigem transparência.
Cód. 287 - 1mm espessura / Liner Verde
Cód. 256 - 0,5mm espessura / Liner Verde
Cód. 255 - 2mm espessura / Liner Vermelho

EESPUMA ACRÍLICA

BRANCA ALTA PERFORMANCE
B

ESPUMA ACRÍLICA

CINZA
Cód. 353 - 1,1mm espessura / Liner Vermelho
Cód. 354 - 1,6mm espessura / Liner Vermelho
Cód. 355 - 0,8mm espessura / Liner Vermelho
Cód. 356 - 0,4mm espessura / Liner Vermelho

C 286 - 0,6mm espessura / Liner Vermelho
Cód.
C
Cód. 288 - 1,2mm espessura / Liner Verde
C
Cód. 254 - 2mm espessura / Liner Vermelho
C
Cód. 257 - 3mm espessura / Liner Vermelho

ESPUMA ACRÍLICA
•

PRETA

•

Cód. 253 - 1,1mm espessura /
Liner Vermelho
•

Absorção de choques e
flexibilidade;
Preenchimento de
irregularidades da superfície, o
que protege contra infiltração
de água e poeira;
Aplicação fácil e rápida.

APLICAÇÕES
ESPECIAIS AUTOMOTIVAS:
• Fixação de frisos;
• Fixação de chapas metálicas.
Faixa de trabalho: -30ºC a 120ºC
Faix

1º CARRO LATA VELHA OFICIALMENTE
PRODUZIDO COM FITAS ADERE:
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LINHA DUPLA FACE DE ESPUMA
DUPLA FACE

DE ESPUMA (ATÉ 300g) CÓD. 285
Composta por dorso de espuma de polietileno branca de células fechadas e
espessura de 1mm, com adesivo acrílico.
Espuma de polietileno branca - células fechadas.
•
•

Faixa de trabalho: -20ºC a 80ºC;
Resiste até 300g.

APLICAÇÕES:
• Ideal para fixação de canaletas de fios elétricos;
• Utilizada também na fixação de diversas peças leves como displays e cartazes;
• Boa conformidade em superfícies irregulares.

DUPLA FACE

DE ESPUMA (ATÉ 900g) CÓD. 281
Composta por dorso de espuma de polietileno branca de células
fechadas e espessura de 1mm, com adesivo acrílico.
Espuma de polietileno branca - células fechadas.
•
•

Faixa de trabalho: -20ºC a 80ºC;
Resiste até 900g.

APLICAÇÕES:
• Ideal para montagem e união de placas, plásticos, sinais ou emblemas;
mas;
• Pode ser utilizada na fixação de artigos de metal ou plástico.

Cuidados na aplicação das Fitas Dupla Face de Espuma Cód. 281 e 285:
Importante:
• As superfícies a serem coladas devem estar limpas
e secas;
• Aplique a Fita Dupla Face sobre o objeto a ser fixado;
• Retire o papel protetor (liner);

• Aplique o objeto sobre a superfície desejada;
• Pressione com força durante alguns segundos;
• Espere 48h antes de pendurar algum peso para que
o adesivo alcance a eficácia necessária.

USO INTERNO
Cód. 285

Cód. 281

Para cada 16g de peso do objeto a ser fixado,
aplicar 1cm² de fita.

Para cada 16g de peso do objeto a ser fixado,
aplicar 1cm² de fita.

Essa fita deve ser utilizada para objetos de
no máximo 300g. Para pesos superiores,
recomenda-se a Fita Dupla Face permanente
ADERE Linha Adermax cód. 287 ou 288.

Essa fita deve ser utilizada para objetos de
no máximo 900g. Para pesos superiores,
recomenda-se a Fita Dupla Face permanente
ADERE Linha Adermax cod. 287 ou 288.
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LINHA DUPLA FACE DE PAPEL BRANCO
DUPLA FACE
CÓD. 452

DE PAPEL BRANCO CÓD. 482 - para superfícies lisas (mais econômica)a)
Compostas por dorso de papel na cor branca com liner de papel supercalandrado
siliconizado branco. Adesivo à base de borracha e resinas.
APLICAÇÕES:
• Utilizada para fixação de artigos decorativos e fechamento de envelopes.
Recomenda-se aplicar a fita sobre
superfícies lisas e limpas.

DUPLA FACE

DE PAPEL BRANCO CÓD. 450

MAIOR CAMADA
MADA DE ADES
ADESIVO!

Composta por papel na cor branca com liner de papel supercalandrado siliconizado
branco (60g/m²). Adesivo à base de borracha e resinas.
APLICAÇÕES:
• Utilizada para emendas de papel;
• Excelente performance na fixação de artigos de couro e decorativos.

SELAGEM DE CARTAS E ENVELOPES,
COM FÁCIL DESTACAMENTO DE LINER!
DUPLA FACE DE PAPEL BRANCO 35g/m2
Cód. 458 - com liner estendido em 3,0mm de um lado
a 4cm
m
Cód. 459/4 - com liner estendido em 3,0mm de um lado e picote a cada

DUPLA FACE

DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CÓD. 228
Composta por filme de polipropileno transparente, com liner de papel
supercalandrado siliconizado branco. Adesivo à base de borracha e resinas.
APLICAÇÕES:
• Utilizada para fixação de cartazes/avisos e fixação de papéis e plásticos de baixa
xa
gramatura em superfícies lisas;
• Pode ser utilizada também em emendas e reforços;
• Excelente performance para selagem de cartas e envelopes.

SUPERFÍCIES LISAS
AS
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LINHA DUPLA FACE DE PAPEL CREPE
CARPEFIX - DUPLA FACE

DE PAPEL CREPE CÓD. 462
Composta por papel crepe na cor branca saturado com solução à base de borracha.
Liner de papel supercalandrado siliconizado amarelo. Adesivo à base de borracha e
resinas.
APLICAÇÕES:
• Ideal para fixação temporária de carpetes em ambientes internos e em pisos uniformes e lisos
tais como: granito, porcelanato, cimento liso, cimento resinado.

Composição diferenciada!
Lado externo: adesivo de alto shear (coesão) e adesão ideal para proporcionar
remoção limpa e fácil do piso, sem se romper ou deixar resíduos de adesivo ou
papel.
Lado interno: adesivo de alto shear (coesão) e alta adesão permitindo excelente
fixação do carpete, sem riscos de desprendimento das pontas.

DUPLA FACE

DE PAPEL CREPE CÓD. 475

REMOÇÃO LIMPA!

Composta por papel crepe tratado com solução à base de borracha. Liner de papel
supercalandrado siliconizado amarelo. Adesivo de borracha reticulada.
APLICAÇÕES:
• Ideal para emendas de papel e demais aplicações industriais;
• Excelente performance também para fixação de clichês;
• Indicada para aplicação em máquinas Router CNC.

DUPLA FACE

Confira também opções de Fita
Dupla Face de Tecido 460 e Linha
Aderflexo, na página 29 deste
catálogo.

DE PAPEL CREPE - ALTO TACK CÓD. 473
Composta por papel crepe tratado com solução à base de borracha. Liner de papel
supercalandrado siliconizado amarelo. Adesivo de borracha reticulada.
APLICAÇÕES:
• Ideal para fixação de superfícies de difícil adesão e baixa energia (PE, PP);
• Excelente desempenho na indústria gráfica;
• Emendas de papéis resinados no processo de fabricação de caixas de
papelão.
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FITA DUPLA FACE

DE POLIETILENO VERMELHA CÓD. 242
Composta por filme de polietileno vermelho com liner de papel
supercalandrado siliconizado amarelo e adesivo acrílico de alto tack.

PODE DEIXAR RESÍDUO!
APLICAÇÕES:
• Utilizada para fixação de mantas de tecido e fibra de vidro em superfícies
de baixa energia;
• Emendas de plásticos como polietileno e polipropileno.

FITA DUPLA FACE
DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM DUPLO LINER CÓD. 246
Composta por filme de polipropileno transparente com duplo liner de papel
supercalandrado siliconizado branco e adesivo acrílico de alto tack.

B

PODE DEIXAR RESÍDUO!
APLICAÇÕES:
• Utilizada para confecções de etiquetas especiais em aplicações
automáticas;
• Emendas de plásticos como polietileno e polipropileno.

FITA DUPLA FACE CARPEFIX 462
Aprovada nos principais Centros de Exposição:
IMIGRANTES / CENTER NORTE / ANHEMBI.
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FITAS DE ADESIVO TRANSFERÍVEL ADERE
Sistema de fixação prático, simples e econômico, para as mais diversas aplicações de
colagem, emenda, fixação e montagem.

FITAS DE

ADESIVO TRANSFERÍVEL ADERE CÓD. 235
Composta por liner de papel supercalandrado pardo, siliconizado em ambos os lados, e
adesivo de base acrílica modificado.

•
•

Adesivo com espessura média de 0,05mm;
Liner com espessura média de 0,100mm.

APLICAÇÕES:
• Indicadas para estampagem de peças técnicas e industriais.

Aplicação limpa e rápida! Dispensa o uso de cola de contato!

FITAS DE

ADESIVO TRANSFERÍVEL ADERE CÓD. 239
Composta por liner de papel supercalandrado amarelo, siliconizado em ambos os lados,
e adesivo de base acrílica modificado.

APLICAÇÕES:
• Indicadas para estampagem de peças técnicas e industriais.

•
•
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Adesivo com espessura média de 0,05mm;
Liner com espessura média de 0,070mm.

FITAS DE

ADESIVO TRANSFERÍVEL ADERE CÓD. 335
Compostas por liner de papel supercalandrado branco, siliconizado em
ambos os lados, e adesivo de base acrílica modificado.
APLICAÇÕES:
• Indicadas para montagem de painéis de equipamentos elétricos, eletrônicos e balanças;
as;
• Fixação de etiquetas metálicas, emblemas, supressor de ruídos e emendas de papéis;;
• Fixação de displays e bordas de clichês em impressões flexográficas.
ráficas.

•
•

Adesivo com espessura
média de 0,113mm;
Liner com espessura
média de 0,100mm.
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DUPLA FACE

DE TECIDO (ALGODÃO) CÓD. 460
Composta por tecido de algodão (0,30mm) na cor branca, com liner de papel supercalandrado siliconizado marrom e adesivo
à base de borracha e resinas.
APLICAÇÕES:
• Utilizada para fixação de clichês em impressão flexográfica;
• Ótimo desempenho na fixação de forros ou revestimentos de couro e de
produtos em mostruários/decoração.

ADERFLEXO - Dupla Face

PRÊMIO

DE ESPUMA PARA FLEXOGRAFIA

QUALIDADE

•
•
•
•

FLEXO

Excelente fixação;
Não deixa resíduos;
Fácil remoção;
Ótimo reaproveitamento.

DUPLA‐FACE DE ESPUMA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montagem fácil;
Alta performance do adesivo, não permitindo levantamento das pontas dos clichês;
Resistente a temperatura, tintas e produtos químicos;
Excelente qualidade de impressão em policromia (retículas), traço e chapado;
A espuma em compressão possui alta conformabilidade, compensando pequenas
irregularidades do sistema de impressão;
Remoção do cilindro e do clichê sem deixar resíduo de adesivo;
Melhor custo x benefício;
Pode ser utilizada em máquinas flexográficas de Banda Larga (filmes flexíveis) e Banda
Estreita (rótulos e etiquetas);
Espuma na cor branca, com liner de papel calandrado siliconizado amarelo.
Tipos de Trabalho
Código

Espessura (mm)

Densidade

267

0,38

Média

274

0,50

Média

Traço

Chapado

Misto

Cromia
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FITAS

DUPLA FACE PAPEL TISSUE

486

Papel TISSUE

0,17mm de espessura

Indicadas para emendas de bobinas de papéis e filmes
plásticos em processos fabris.

485
APLICAÇÕES:
• Trabalhos gráficos em geral;
• Emendas de alta velocidade,
processos com temperaturas
elevadas.

Papel TISSUE

0,13mm de espessura

484

Papel TISSUE

0,10mm de espessura

Adesivo acrílico!

DUPLA FACE DE POLIÉSTER

(EMENDAS DE BOBINAS DE METAL) CÓD. 487
Fita com dorso de poliéster na cor branca, com adesivo de alto tack e shear,
proporcionando segurança nas aplicações.
Indicada para emendas de bobinas de metal, compatível com várias
superfícies como metais e plásticos, conferindo transparência a
aplicação.

DUPLA FACE DE PAPEL

(EMENDAS DE PLÁSTICOS E PAPÉIS) CÓD. 230
Papel na cor branca, com liner de papel supercalandrado siliconizado e adesivo acrílico.
ico.
Indicada para fixação de forros ou revestimentos de couro e laminação de folhas de
alumínio para revestimento térmico.
Indicada para emendas de plásticos e papéis.
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FITA DE PAPEL

PARA EMENDAS CÓD. 796
Composta por papel branco couchê siliconizado e adesivo acrílico para
ra alta
temperatura.
APLICAÇÕES:
• Utilizada em emendas para a parte de baixo de papéis carregadores nas
indústrias de espalmagem de PU e PVC.

Resiste até 230ºC!

FITA DE PAPEL

PARA EMENDAS CÓD. 797
Composta por papel kraft siliconizado e adesivo
acrílico para alta temperatura.
APLICAÇÕES:
• Utilizada em emendas para a parte de baixo de papéis carregadores nas indústrias de
espalmagem de PU e PVC.

Resiste até 230ºC!
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FITA DE PAPEL

PARA EMENDAS CÓD. 798
Composta por papel branco siliconizado e adesivo de base
polimérica modificada.
APLICAÇÕES:
• Utilizada em emendas para a parte de cima de papéis
carregadores nas indústrias de espalmagem de PU e PVC.

Indicado para papéis carregadores
revestidos com plásticos.
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MÁSCARA

DE TRANSFERÊNCIA CÓD. 428
A Máscara de Transferência 428 é composta por papel crepado, tratado com
solução à base de borracha. Seu adesivo à base de borracha e resinas apresenta
compatibilidade total com as aplicações em vinil recortado. O médio tack torna
seu uso bastante favorável para transferência.

APLICAÇÕES:
• A Máscara de Transferência 428 foi especialmente desenvolvida para
o mercado de comunicação visual, como meio de aplicação de vinil
recortado em placas, faixas, banners, luminosos e veículos;
• Indicada também para a proteção de vinil e lona impressos. Evita que
ocorram danos à impressão durante o transporte e a aplicação;
• Possui aplicação também na indústria moveleira e de peças metálicas,
como película protetora autoadesiva.

As Máscaras de Transferência ADERE cód. 428 são comercializadas em nova caixa de
despacho!

Melhor
acomodação dos
rolos!

Mais prática e moderna, a nova caixa
garante segurança máxima no transporte e
na armazenagem do produto.

Mais praticidade
ao carregar!
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MÁSCARA

DE TRANSFERÊNCIA TRANSPARENTE - MÉDIO TACK CÓD. 438
A Máscara de Transferência 438 é composta por filme plástico e adesivo acrílico
de alta performance. Voltada para aplicações em vinil recortado, apresentando
médio tack, ideal para uso em transferência.
APLICAÇÕES:
• A Máscara de Transferência 438 foi especialmente desenvolvida para o mercado
de comunicação visual, para os casos em que a transparência é requerida, como
meio de aplicação de vinil recortado em placas, faixas, banners, luminosos, veículos
e proteção para processos de estampagem por alta frequência;
• Indicada para a proteção de vinil e lona impressos, para que possam evitar danos
à impressão durante a aplicação e o transporte. Sua utilização também se dirige à
indústria moveleira e de peças metálicas;
• Funciona como película protetora autoadesiva;
• Disponível na versão com liner branco 85g/m2 (cód. 438 Liner).

MÁSCARA

DE TRANSFERÊNCIA TRANSPARENTE AZUL - ALTO TACK CÓD. 439
A Máscara de Transferência Transparente 439 é composta por filme plástico e
adesivo acrílico de alta performance. Voltada para aplicações em vinil recortado,
apresentando alto tack, ideal para uso em transferência.
APLICAÇÕES:
• A Máscara de Transferência 439 foi especialmente desenvolvida
para o mercado de comunicação visual, para os casos em que a
transparência é requerida, como meio de aplicação de vinil recortado
em placas, faixas, banners, luminosos e veículos;
• Muito eficiente na proteção de vinil e lona impressos, para que não
ocorram danos à impressão durante o transporte e a aplicação;
• Possui também aplicação na indústria moveleira e de peças metálicas,
como película protetora auto-adesiva;
• Disponível na versão com liner branco 85g/m2 (cód. 439 Liner).
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Para facilitar a aplicação da máscara de
transferência, adquira também a espátula ADERE
R-11.
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FITA

FITA

DE POLIÉSTER CÓD. 41300

DE POLIÉSTER CÓD. 42309

Composta por dorso de tecido 100% em poliéster, adesivado
em uma das faces com adesivo à base de borracha e resinas,
que garante excelente performance nas aplicações do setor
calçadista.

Composta por dorso de tecido 100% poliéster, adesivado em
uma das faces com adesivo à base de borracha e resinas,
que garante excelente performance nas aplicações do setor
calçadista.

APLICAÇÕES:
• Uso direcionado ao segmento calçadista, sendo utilizada
principalmente no reforço de costuras da parte superior da
gáspea e no reforço de tiras de sandálias e couro em geral,
com ou sem costura.
ra.

APLICAÇÕES:
• Aplicações direcionadas ao segmento calçadista, sendo
utilizada principalmente no reforço de costuras da parte
superior da gáspea e no reforço de tiras de sandálias e couro
em geral, com ou sem costura.

FITA DE TECIDO
DO MIS
MISTO
STO
60
POLIÉSTER/ALGODÃO FLEXÍVEL CÓD. 43460

Composta por dorso de tecido misto de poliéster/algodão, adesivado em uma
das faces com adesivo à base de borracha e resinas, que garante excelente
performance nas aplicações do setor calçadista.

Disponível nas cores
branca e preta.

APLICAÇÕES:
• Uso direcionado ao segmento calçadista, sendo utilizada principalmente no reforço
de costuras da parte superior da gáspea e no reforço de tiras de sandálias e couro
em geral, com ou sem costura.

FITA DE ABRIR E

Disponível nas cores
branca e preta.

EXCELENTE
APLICAÇÃO EM
CURVAS, SEM RUGAS
OU DOBRAS.

FITA DUPLA FACE

REFORÇAR COSTURAS CÓD. 46356

DE TECIDO SINTÉTICO CÓD. 44613

Composta por dorso de tecido de poliéster canelado,
adesivado em uma das faces com adesivo à base de
borracha e resinas, que garante excelente performance nas
aplicações do setor calçadista.

Composta por dorso de tecido sintético, adesivado em ambas
as faces com adesivo à base de borracha e resinas e liner de
papel supercalandrado siliconizado, que garante excelente
performance nas aplicações do setor calçadista.

APLICAÇÕES:
• Ideal para abrir e reforçar costuras do calçado em aplicação
manual ou em máquina.

APLICAÇÕES:
• Uso direcionado ao segmento calçadista, sendo utilizada
principalmente em reforços de cabedais, reforços de couro
a serem vazados, preparação de peças, reforços em geral e
para fazer tiras viradas.
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FITA ISOLANTE CÓD. 912
Ideal para o isolamento de fios e cabos elétricos até 110/220V.
•
•
•
•
•

Excelente resistência elétrica até 220V;
Boa memória elástica;
Alta durabilidade;
Pode ser usada com aplicação manual ou
automática;
Atende a Normativa ROHS.

COM AGENTE
ANTICHAMA

FITA

ISOLANTE MAXI CÓD. 921
Ideal para o isolamento de fios e cabos
elétricos até 750V.
Utilizada em bandagem de chicotes para
aplicações industriais e automotivas.

•
•

Mais adesão e espessura;
Pode ser usada com
aplicação manual ou
automática.
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FITA PARA DEMARCAÇÃO
PARA USO PROFISSIONAL

COM ADESIVO

MELHOR
DESEMPENHO!

Ideal para demarcar pisos e vidros.
Muito utilizada também na identificação de instalações. Pode ser
usada em decoração ou proteção.
•

Ótimo desempenho em ambientes
externos;
Ótima resistência a atritos;
Resistência até 75°C.

•
•

Cores e códigos

Cód. 850 - Amarela
Cód. 851 - Azul
Cód. 852 - Vermelha
Cód. 853 - Preta
Cód. 854 - Verde
Cód. 855 - Branca

ALTA ADESÃO
E RESISTÊNCIA

Zebrada adesiva
Cód. 856 - Preta e amarela
Cód. 857 - Branca e vermelha
Cód. 858 - Verde e branca

ATENÇÃO! Aplicar em superfícies limpas e lisas. Depois de
aplicada, manter o local livre de água e umidade por um
período de 48 a 72 horas.

NOVIDADE:
Medidas de 15m e
30m em embalagem
individual.

FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA CÓD. 870
Destinada para isolamento de áreas e sinalização de locais que
ofereçam algum tipo de perigo.

SEM ADESIVO
•
•
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Leve, resistente e dobrável;
Mais segurança no controle de
acesso de pessoas.

FÁCIL
INSTALAÇÃO!
Ç

FITA ANTIDERRAPANTE
Indicada para pisos de edificações, áreas externas de residências,
banheiros, barcos e outras superfícies lisas onde exista risco de queda.

PARA USO PROFISSIONAL

MAIS
RESISTÊNCIA!

MELHOR
DESEMPENHO!

• Ótimo desempenho em
ambientes externos;
• Ótima capacidade de adaptação
a superfícies irregulares;
• Ótima resistência a atritos;
• Alta adesão inicial e prolongada.

Cores e códigos
Cód. 860 - Preta
Cód. 864 - Verde
Cód. 861 - Azul
Cód. 865 - Transparente
Cód. 862 - Vermelha Cód. 866 - Zebrada
(preta e amarela)
Cód. 863 - Amarela
Vagalume
Cód. 867 - Vagalume (neon)
Cód. 868 - Zebrada
(preta e neon)

Brilha no
escuro

DICA! Junção de pisos podem ser pontos de fragilidade.
Fique atento! Quando aplicada em área externa, as bordas
podem ser seladas com silicone.

ATENÇÃO! Aplicar em superfícies limpas e lisas.
Depois de aplicada, manter o local livre de água e
umidade por um período de 48 a 72 horas.
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FITA

SILVER TAPE

ALTA RESISTÊNCIA
STÊNCIA
A
MECÂNICA

Ideal para trabalhos de manutenção em geral e reparos
provisórios em materiais náuticos (jet-ski, pranchas, barcos)
e em calçados.
Excelente desempenho na vedação de dutos de ar
-condicionado e refrigeração.
•
•
•

Adesivo agressivo;
Gama de aplicações ilimitada;
Ótima resistência ao rasgamento e à umidade.
Disponível nas cores:
• Prata - Cód. 800
• Preta - Cód. 801

Embalagem individual
ndividual e pacote

FITA
COD. 820
FILAMENTOSA DE POLIPROPILENO
PILENO COD

Filme de polipropileno, na cor branca reforçado com fibra de vidro e adesivo de
borracha.

FITA FILAMENTOSA

DE POLIÉSTER CÓD. 821
Filme de poliéster, na cor branca reforçado com
fibra de vidro e adesivo de borracha.

APLICAÇÕES:
• Paletização de embalagens;
• Enfeixamento de tubos e barras;
• Empacotamento pesado;
• Fechamento de bobinas metálicas;
• Teste de ancoragem de pintura;
• Reforço e fechamento de cabos;
• Estruturação de cordão umbilical para sondaa
marítima;
• Aplicações gerais em que a resistência à tração e
boa adesão são requeridas.
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FITA

DE MOPP LARANJA CÓD. 822
Filme de MOPP (polipropileno mono-orientado) na cor laranja e adesivo à base
see
de borracha.
APLICAÇÕES:
Espessura média:
• Paletização de embalagens;
70 micras.
• Enfeixamento de tubos e barras;
• Empacotamento pesado;
• Fechamento de bobinas metálicas;
• Aplicações gerais em que a resistência à tração e boa adesão são requeridas.

FITA

DE MOPP AZUL CÓD. 823

Vantagens:
• Alta resistência à tração;
• Remoção limpa após utilização;
• Resistente a pó e umidade.

Filme de MOPP (polipropileno mono-orientado) na cor azul e adesivo à base de
borracha.
APLICAÇÕES:
• Paletização de embalagens;
Espessura média:
• Enfeixamento de tubos e barras;
107 micras.
• Empacotamento pesado;
• Fechamento de bobinas metálicas;
• Aplicações gerais em que a resistência à tração e boa adesão são requeridas.

FITA PARA

ISOLAMENTO DE POLIÉSTER BRANCA CÓD. 956
Filme de poliéster de 0,030mm, na cor branca, e adesivo acrílico.

FITA PARA

ISOLAMENTO DE POLIÉSTER AMARELA CÓD. 957
Filme de poliéster de 0,030mm, na cor amarela, e adesivo acrílico.

APLICAÇÕES:
• Ideal para isolamento elétrico em condensadores elétricos;
• Isolamento entre fases e camadas intermediárias no enrolamento de motores, relés,,
capacitores, transformadores, bobinas, no-breaks;
• Proteção de condutores e outros.
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FITA

DE ALUMÍNIO SEM LINER (0,030mm) CÓD. 231SL
Dorso de alumínio (0,030mm) e adesivo acrílico.

FITA

DE ALUMÍNIO (0,045mm) CÓD. 232
Dorso de alumínio (0,045mm), liner de papel supercalandrado
siliconizado (60g/m2) e adesivo de borracha.
APLICAÇÕES:
• Fixação de tubos de cobre em chapas metálicas em sistemas
de refrigeração;
• Vedação de chapas de policarbonato alveolar;
• Emenda de manta de subcobertura.
Obs.: Para melhor desempenho do produto, a aplicação
deve ser feita entre 20ºC e 30ºC, em superfície limpa, isenta
de substâncias gordurosas, poeira ou qualquer tipo de
contaminação que possa comprometer o desempenho do
produto. Produto recomendado para uso em áreas internas
as
em temperaturas entre -30ºC e 60ºC.

FITA

DE ALUMÍNIO (0,030mm) CÓD. 233
Dorso de alumínio (0,030mm), liner de papel supercalandrado
siliconizado (60g/m2) e adesivo de borracha.

FITA

DE ALUMÍNIO (0,060mm) CÓD. 234
Dorso de alumínio (0,060mm), liner de papel supercalandrado siliconizado
(60g/m2) e adesivo de borracha.
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FITA DE ESPUMA

PARA VEDAÇÃO

EXCELENTE RESISTÊNCIA
E ALTO PODER DE
IMPERMEABILIDADE

PARA USO PROFISSIONAL

Diferenciais:
• Excelente poder de impermeabilidade;
• Ótima adesão;
• Resistência a UV (ultra violeta/uso externo);
• Antimofo;
• Ótima resistência a ações da natureza.

E-104 = Ideal para pavimentação
de estruturas de construção.

FITA

VEDA ROSCA CÓD. 941
Ideal para vedação de conexões
hidráulicas e pneumáticas rosqueadas.

Embalagem individual e pacote
Embaladas
individualmente!
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ADERTAC CÓD. 200/201
Bloco de recados autoadesivos
removíveis.

Indicado para mensagens, lembretes em superfícies como cadernos, folhas,
telefones, agendas, computador. Recomendamos não aplicar em superfícies
rugosas, úmidas, com oleosidade ou poeira.

ETIQUETAS
Etiquetas autoadesivas em papel branco fosco com adesivo à base de borracha
Rolo
e resina.
APLICAÇÕES:
• Identificação de embalagens/produtos, trabalhos escolares;
• Codificação de produtos;
• Marcação de preço em produtos;
• Identificação de envelopes/pastas.
2112/2112G
20x38mm

2130
25x38mm

Azul (5380LA)

2129
20x30mm
2125
16x25mm

2123
12x20mm

Vermelha (5380LV)

2120 / 2120G
25x38mm

Azul (5380 IA)

2119
20x38mm

2128
12x15mm

2111/111G
12x25mm

2124
16x30mm

Vermelha (5380 IV)

2126
16x25mm

2113
45x82mm

2127
20x40mm

ADEREX CÓD. 731
Fita adesiva de filme de polipropileno biorientado amarelo translúcido com adesivo acrílico.

Embalagem individual
e pacote!
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APROXIME O CELULAR USANDO
UM APLICATIVO DE QR CODE E
PEÇA UMA AMOSTRA DE FITA.

FONE: (19) 2104.0700
Estrada Municipal Valêncio Calegari, 2002
Pq. Sto. Antônio - Sumaré (SP) - CEP 13181-905

www.adere.com
facebook.com/aderefitas

