
 

 
DADOS TÉCNICOS 

 
 
PRODUTO: MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA OU PELÍCULA DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE  
BAIXO TACK  
CÓDIGO:     4104.02 
 
CONSTRUÇÃO: 
 

FRONTAL:       Filme de PVC Calandrado Monomérico Transparente Translúcido 0,08mm ou              
                           80my de espessura. 
ADESIVO:        Emulsão Acrilica  Aquosa Removível. 
PROTETOR:     Papel Branco 105g/m², tratado de um  lado com material antiaderente. 

 
 
PROPRIEDADES FÍSICAS   
 

GRAMATURA MÉDIA APLICADA:            5,0g/m²  PADRÃO: 5,0 + ou – 1,0g/m²                                                      
MÉTODO:                                                        Extração. 
AVALIAÇÃO:                                                  Média aritmética de no mínimo 5 determinações  

  
 
ADESIVIDADE (N/m) 
 
METODOLOGIA 

ADESIVIDADE MÉDIA:                                              65.4 N/m                                                                                     
                                                                                        Aço inoxidável 
LARGURA DA FITA:                                                   1pol x 15cm no sentido longitudinal 
PESO PARA ACOMODAR A FITA NA PLACA:       2,5Kg – 4 passagens  
TEMPO DE CONTATO FITA X PLACA :                  20 minutos   
DINAMÔMETRO  (TLMI):                                          Velocidade 300mm/min. 
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TACK (N/m) 
 
METODOLOGIA  

TACK MÉDIO:                                                   23.1 N/m   
PLACA:                                                               Aço Inoxidável  
LARGURA DA FITA:                                        1pol X 1pol  
CONTATO DA FITA X PLACA:                      Sem peso de acomodação. Sem tempo de contato.   



DINAMÔMETRO/(TLMI):                                Velocidade 300mm/min. 
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UTILIZAÇÃO: Este produto é indicado para a transferência imediata de letras com áreas grandes ou 
médias e sempre que a máscara for aplicada sobre o vinil (filme de PVC) e devidamente estocada ou a 
demanda do convertedor/cliente já aplicado seja a médio/longo prazo. Alguns filmes de PVC importados 
apresentam  boa lisura, podendo ser recomendada o uso em todas as máscaras existentes na Linha de 
produtos - APLIKE. A escolha da máscara dependerá da aplicação a ser realizada.  
É também utilizada como filme de proteção, trata-se de um vinil (filme de PVC) cuja transparência, 
flexibilidade combinado a um auto-adesivo com propriedades que conferem ao produto, um menor poder de 
adesão, para ser aplicada e removida sem deixar resíduos de adesivo, facilitando sua aplicação com rapidez e 
qualidade, para proteção de trabalhos, peças, produtos, etc. contra intempéries em determinadas exposições e 
período de tempo e evitando-se riscos ou danos quando transportados.   
 
 
DURABILIDADE: 02 anos em estoque, em embalagem original e em condições ideais de 
armazenamento (Temperatura ideal aprox. 21°C ; até 50% de umidade relativa). Manter em local fresco 
e arejado, sobre pallets ou prateleira, evitar exposição direta de umidade, temperaturas elevadas, extremas e 
alterações bruscas de temperatura, sendo estes fatores prejudiciais ao produto. 
    
OBS: Os valores de tack, adesividade e coesão/shear obtidos são controlados, porém podem ser 
considerados “desprezíveis” em virtude da baixa gramatura de adesivo aplicada. 
 
 
Nota: Todas as informações, recomendações ou descrições dos produtos APLIKE, são baseados em pesquisas e 
consideram-se viáveis, mas não constituem uma garantia. Os valores apresentados são baseados em testes - 
segundo metodologia - norma FINAT. A APLIKE recomenda, com insistência, que sejam realizados ensaios antes 
de iniciar qualquer trabalho com os nossos produtos.  
 
 
 
 
 
 
Processo e Controle de Qualidade Resp.: Engª Luana M. C. C. Mattos  Data:27/04/2005  
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