
Descrição do Producto e Aplicações
Fita adesiva de uma face DuPont™ Tyvek® (HD-PE) com adesivo acrílico modificado à base de água de 
alta gramagem e uma capa em papel. A fita acrílica DuPont™ Tyvek® é adequada para selar 
sobreposições de membranas e particularmente adequada para reparar penetrações e danos 
em todas as membranas  Tyvek® e de controle ao vapor.

Recomendações de utilização

Especificações

PROPRIEDADES VALORES
Nome Style 2060B
Cor White
Espessura 300 µm
Peso 220 g/m2

Temperatura de aplicação -40 °C to 100 °C
Resistencia ao Ar*              (DIN 4108-2)
                                                 (DIN 18542)

Estanque
obtém BG R

Tensão resistente 300 N/5cm
Alongamento na Rotura 15 %
Tensão de adesão 25 N/25mm
* Medido com uma diferenção de pressão de 600Pa. Testado numa superficie de aluminio.

•	 O produto foi desenvolvido para a indústria da construção. A fita acrílica Tyvek® tem uma alta 
       aderência imediata e excelente adesão sobre Tyvek® e uma ampla gama de materiais plásticos  
      (por exemplo, filmes plasticos, etc).
•	 Os utilizadores devem verificar se a Fita Acrílica Tyvek® é adequada ao suporte (adesão, 
       compatibilidade química, coloração,. ).
•	 Excelente resistência ao envelhecimento, água, umidade, ciclos ambientais e produtos químicos.
•	 A temperatura de aplicação recomendada é > 0 °C. A aplicação deve ser feita numa superfície seca 

e limpa (sem pó, sem gorduras, sem solventes,. ).
•	 Condições: armazene os rolos em sua embalagem inicial, plana, em local limpo e seco.
      Temperatura de armazenamento entre +10 °C e +30 °C
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Esta informação corresponde ao nosso melhor conhecimento atual sobre o assunto. 
Não se destina a substituir qualquer teste necessite  efectuar para determinar por 
si mesmo a adequação de nossos produtos para qualquer aplicação que não seja 
a aplicação especificada neste documento. Estas informações podem estar sujeitas 
a revisão à medida que novos informações e experiências de utilização se tornam 
disponíveis. Como não podemos antecipar todas as situações das condições reais 
de uso final, a DuPont não oferece garantias e não assume responsabilidades em 
relação a qualquer uso dessas informações para aplicatações que não sejam os es-
pecificados neste documento. Nada nesta publicação deve ser considerado como 
uma licença para operar ou uma recomendação para infringir qualquer direito de 
patente. As informações de segurança do produto estão disponíveis mediante so-
licitação. Esta ficha técnica é um documento impresso e é válida sem assinatura.


