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BOSTIK ROLL 25/50/85
FITA ADESIVA DE DUPLA FACE COM REDE DE REFORÇO

Tipo de superfícies
- Betonilha cimentícia
- Betonilha de anidrite1

- Argamassa autonivelante 
- Contraplacado, chapas OSB31
- Metal e superfícies não porosas 
- Pavimentos radiantes 
- Superfícies em gesso cartonado1

 1 Sobre superfícies porosas aplicar previamente um primário Bostik. 
Aplicação
Desenrolar o rolo da fita colando-a de forma gradual sobre a 
superfície. Pressionar com cuidado sobre o filme de proteção por 
forma a eliminar quaisquer bolhas de ar e garantir a aderência em 
toda a extensão da fita. Remova o papel protetor, colocando o 
revestimento sobre a fita. Exercer pressão sobre o revestimento 
aplicado para assegurar o contacto total entre as superfícies.  

CONSERVAÇÃO
Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem 
original fechada, armazenada em local seco, a uma 
temperatura compreendida entre +10˚C e +30˚C, ao abrigo 
da humidade. 

VANTAGENS

– Fixação imediata e duradoura.
– Ultrarresistente. 
– Montagem rápida , fácil e eficaz.
- Não provoca danos nos revestimentos 
em PVC.
- Elevada resistência à temperatura (-40˚C 
a +120˚C).
- Compatível com pavimentos radiantes.
- Sem solvente sou ftalatos.
- Não inflamável. 
- Muito baixas emissões COV. Classe A+ /
EMICODE EC1 Plus.
- Em conformidade com os requisitos 
LEED e BREEAM.

DESCRIÇÃO
Fita adesiva de dupla face com rede de reforço incorporada, 
destinada à colocação e montagem de rodapés, perfis, meias 
canas e revestimentos murais. Pode ser aplicada sobre vários tipos 
de superfícies como alternativa às colas e pregos líquidos de base 
solvente. Indicada para paredes e pavimentos. 

APLICAÇÕES
- Colocação de rodapés sobre revestimentos resilientes (PVC, 
linóleo, borracha).
- Assentamento e fixação de perfis e acessórios.
- Colocação de rodapés sobre revestimentos têxteis (alcatifas, 
agulhados).
- Rodapés rígidos e calhas de PVC. 
- Rodapés de madeira.
- Revestimentos murais (hospitais).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
Precauções
As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas, 
regulares e em bom estado de conservação. A temperatura 
ambiente deve estar compreendida entre +10˚C e +30˚C. A 
Humidade Relativa deve ser inferior a 70%. Proteger os rolos do pó 
e humidade. 
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BOSTIK HOTLINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição Resultados

Tipo de adesivo Resinas sintéticas sobre rede armada

Cor Translúcida

Tempo de espera Aplicação imediata

Tempo aberto
Colocar o revestimento sobre a fita de 

forma gradual.

Larguras disponíveis (rolo) 25mm, 50mm, 85mm

Comprimento (rolo) 50 metros

APRESENTAÇÃO

Refª Embalagem Caixa EAN 

30607844 rolo 25mm x 50M 8 3549212475475

30607845 rolo 50mm x 50M 5  3549212475499

30607846 rolo 85mm x 50M 3 3549212475512

IMPORTANTE
CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O 
PRODUTO.

AVISO LEGAL
Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. 
A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as 
respetivas especificações durante a vigência do seu prazo 
de validade. As informações contidas neste documento 
e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso 
conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser 
responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou 
erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas 
ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data 
em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o 
direito de fazer alterações às formulações dos produtos. 
Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-
se com as informações apresentadas neste documento e/
ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado 
para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e 
fins pretendidos. O método de aplicação, condições de 
armazenagem e transporte escapam ao nosso controle 
direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as 
entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de 
venda, disponíveis mediante solicitação. As informações 
mencionadas neste documento são meramente indicativas.


