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Fita VHBTM de Adesivo Transferível 5806 
Dados Técnicos Dezembro / 2014 
 
Descrição do Produto Os adesivos utilizados na fabricação destas fitas são de alto desempenho e 

apresentam extraordinária força de fixação em aplicações de longa duração. A 
força de adesão e de coesão das fitas da família VHBTM são significativamente 
maiores do que das fitas adesivas convencionais.. 
 

Características do  
Produto 

A fita VHBTM 5806 é indicada para fixação de diversos tipos de materiais. Em 
muitas situações ela pode substituir adesivos líquidos e outros fixadores 
mecânicos ou permanentes, . 
 

A fita VHBTM 5806 possui as seguintes características: 
 

• Incolor com excelente transparência; 
• Baixo outgassing; 
• Excelente resistência a solventes; 
• Possuem alta adesividade; 
• Excelente conformabilidade; 
• Liner plástico; 
Nota: Todas as fitas VHBTM devem ser  avaliadas pelo usuário em condições 
reais de utilização antes de sua aprovação, especialmente se a aplicação 
envolver condições ambientais severas. 
 

   
Espessura do adesivo 0,80 mm  
Densidade          0,98 g/cm3  
     

 

Propriedades Típicas 
(Estes são dados de 
referência e, portanto, não 
devem ser usados como 
especificação.) 
 

Propriedades Físicas  
 
 

 
Adesão ao aço  
(TM-1637 ) Remoção 90o  
300 mm/min – após 72 hs. 

3,0 kgf/12mm 

   

 
T-Block  
(TM-1720 ) – após 72 hs. 
 

34,0 kgf/pol2 

   

 
Cisalhamento Dinâmico  
(TM-1724 ) – após 72 hs.   
 

26,5 kgf/pol2 
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 Resistência à Temperatura  

 Por períodos curtos, o adesivo resiste a temperaturas de até 149oC; por 
períodos longos, resiste a temperaturas de até 93oC 
 

 

 Resistência ao U.V.  

 Quando apropriadamente aplicadas as plaquetas de identificação e os frisos 
não são afetados adversamente por exposição ao ar livre. 

 

 Resistência à Umidade  

 Mínimo efeito. A força de adesão é geralmente maior após 7 dias a 38oC e 
100% de U.R. 

 

 Resistência Química  

 Quando apropriadamente aplicadas, mantêm a força de adesão após leve 
contato a produtos químicos como gasolina, óleo, querosene, ácidos e álcalis 
médios, e à maioria dos solventes alifáticos. 

 

Exemplos de Uso • Fixação de longa duração em vidros, materiais transparentes ou em 
substratos que requeiram uma fita eficiente e discreta; 

 

Garantia (Shelf Life) 
 

A 3M do Brasil Ltda garante esse produto por um período de 2 anos, desde 
que armazenados à temperaturas menores que 30oC e na embalagem 
original. 
 

Nota Importante 
 

Alguns fatores podem afetar o desempenho e as características dos produtos 
3M em determinadas aplicações. Recomendamos que todos os produtos 
sejam previamente testados antes de sua utilização. 
Contaminantes de superfície afetam o desempenho do adesivo como óleo ou 
poeira em metais e desmoldantes em plásticos. Neste caso, as superfícies 
devem ser previamente limpas com solventes adequados (álcool isopropílico 
ou heptana). 
Este produto é fabricado com adesivo PSA (Adesivo Sensível à Pressão). 
Para que a melhor adesão seja alcançada, promova um contato firme e 
uniforme das superfícies que esta fita estará unindo, não permitindo que 
pontos isolados fiquem sem contato entre si. 
Em temperaturas inferiores a 10°C, o adesivo torna-se rígido, o que dificulta 
a adesão. Recomendamos que para um melhor resultado, a aplicação seja 
realizada em temperaturas superiores a 20°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sistemas de Adesão 
3M do Brasil Ltda. 
Via Anhanguera km110, 
CX Postal 123, Campinas SP 
CEP 13001-970 

 
Linha Aberta 
Fone 0800-132333 

 
Informações: 
Consulte o Serviço Técnico 
Fone (0xx19) 3838.6229  
 

 


