
tesa.com/pt-pt

tesa® GAMA 
tesa® PROFESSIONAL 

PROFISSIONAL
Soluções Profissionais para Construção, Renovação e Decoração.



2

Pintura Interior Pintura Exterior

Proteção e Reparação

Bi-Adesivas para Montagem & Pavimentos

Segurança e Isolamento Elétrico

Embalagem

Calafetagem

tesa  ON & OFF

Sistemas de Fixação

SUPERGEN

Insect Stop

tesafilm

9 Fitas de Máscara em Papel
 4334 tesa® Precision Mask
 4316 tesa® Fita de Pintura
 4323 tesa® Fita de Pintura Universal

10 Para Aplicações Especiais
 4333 tesa® Precision Mask Sensitive
 4319 tesa® Fita de Pintura para Curvas
 4341 tesa® Fita de Pintura Especial
 60101 tesa® Fita em Fibra de Vidro

11 Easy Cover para Grandes Áreas
 4368 tesa® Easy Cover® Universal
 4364 tesa® Easy Cover® Papel

30 Para Isolamento de Cabos e Marcação
 4169 tesa® Fita de Marcação Permanente
 60760 tesa® Fita de Marcação
 60950/1/2/3 tesa® Fitas Anti-Derrapantes
 55533 tesa® Fita Anti-Derrapante Banho e Duche
 4163 tesaflex®

 53988 tesaflex® Certificada

17 Fitas de Reboco em Filme
 4843 tesa® Fita Laranja de Reboco Premium 
 4840 tesa® Fita Estruturada de Reboco Premium 

18 Fitas de Reboco em Tecido
 4363 tesa® Fita de Reboco em Tecido

19 Fitas Americanas
 4662 tesa® Fita Americana Forte
 4612 tesa® Fita Americana Standard

20 Fitas Americanas
 4613 tesa® Fita Americana Standard

21 Fitas em Tecido
 4651 tesa® Fita em Tecido Premium
 4671 tesa® Fita em Tecido Superior
 4688 tesa® Fita em Tecido Gaffer
 4665 tesa® Fita em Tecido Transparente - Exterior

22 Aplicações Especiais
 4668 tesa® Fita de Reparação em PE Transparente
 4600 tesa® Xtreme Conditions 
 50565 tesa®  Fita de Alumínio

Fitas de Máscara em Papel 14
4440 tesa® Precision Mask Exteriores

tesa Easy Cover para Protecção  
de Grandes Áreas Superficiais 15
4369 tesa® Easy Cover UV
4372 tesa® Easy Cover UV Paper Mask
4848 tesa® Proteção Superficial UV

Para Embalagem e Reforço 36
4120 tesa® Fita de Embalagem em PVC
4024 tesa® Fita de Embalagem Universal em PP
4089 tesa® Fita de Embalagem Standard em PP

Perfis e Veda Portas 41

Fixação Reversível

Sistemas de Fixação Inteligente 49
Powerstrips - Ganchos para Fixação 

Especialistas em colagens 75

38  Redes Anti Insetos 

72  Soluções para a casa e escritório 

Fitas Bi-Adesivas para Montagem 24
4952 tesa® Montagem de Espelhos
64958 tesa® Montagem Interior Universal
4965 tesa® Montagem Transparente

Fitas Bi-Adesivas Removíveis  
para Pavimentos 26
55790/1/2 tesa® Powerbond Ultra Strong 
51960 tesa® Bi-Adesiva Extra Forte - Removível
4939 tesa® Bi-Adesiva Univesal - Removível

Fitas Bi-Adesivas  Permanentes  
para Pavimentos 27
4944 tesa® Bi-Adesiva Extra Forte - Permanente
64620 tesa® Bi-Adesiva Universal - Permanente

Colas em Spray e Removedores  
de Cola 28
60021 tesa® Cola em Spray Permanente
60022 tesa® Cola em Spray Extra Forte
60042 tesa® Removedor de Cola
60040 tesa® Produto de Limpeza Profissional

SOLUÇÕES PROFISSIONAIS

Índice

para Construção, Renovação e Decoração



3

OS NOSSOS
FUNDAMENTOS

Benefícios de tesa® Professional

GAMA DE PRODUTOS

tesa® Professional está apoiada numa gama de 
produtos gerada inteiramente para responder 
às necessidades dos profissionais, assim como 
focada em produtos de elevada e comprovada 
qualidade. Devido à intensiva pesquisa de 
mercado, a tesa acompanha as tendências 
de mercado e conhece o que necessitam os 
profissionais e os clientes finais.

UMA MARCA PARA PROFISSIONAIS/  
feita por profissionais para profissionais

A marca globalmente alinhada no ponto de 
venda, em comunicações online e offline e em 
feiras internacionais apresenta uma imagem 
coesa. A nossa marca única também permite um 
rápido reconhecimento e fidelidade, uma vez 
que os profissionais identificam-se com a nossa 
imagem de marca dirigida para as aplicações.

EXPOSITORES DE PONTO DE VENDA

Os nossos novos módulos de vendas atraem 
utilizadores profissionais e vão ao encontro das 
suas necessidades. Prateleiras simples e bem 
organizadas estão optimizadas por categoria de 
produtos para ajudar os clientes a localizar as 
soluções apropriadas às suas necessidades. No 
topo da satisfação do cliente, o nosso objetivo 
principal é um aumento da rotação de produto, 
que também beneficia o retalhista.

FORMAÇÃO

Em toda a Europa, os formadores tesa® também 
eles pintores profissionais, levam a cabo formações 
técnicas para pintores e empregados das lojas de 
retalho. Os participantes aprendem mais sobre 
aplicações avançadas de fitas adesivas, assim 
como descobrem os benefícios dos produtos de 
elevada qualidade da tesa. Isto permite criar um 
contato próximo e estreito com os clientes, assim 
como aumenta a notoriedade e fidelidade com o 
cliente final.

DIÁLOGO

A nossa relação comercial com os nossos clien-
tes está sempre fundamentada em comunicação 
mútua e feedback, o que nos dá informação para 
o desenvolvimento dos nossos produtos e estraté-
gias. tesa Professional também  tem como objetivo 
aproximar-se do cliente final através do aumento 
das visitas pela equipa comercial, assim como par-
ticipar em inúmeras feiras.
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Borracha Natural ❘  Boa adesidade inicial, fácil remoção

❘  Também para substratos em que outros 
materiais adesivos têm fraca adesão

Base acrílica ❘ Resistente à temperatura,  
  envelhecimento e UV

❘ Resistente a químicos

Borracha sintética ❘  Forte adesividade a metal e vidro  
(substratos polares), menor  
adesividade a alguns plásticos

❘  Pode ser usado apenas por um curto 
período, pois a resistência ao envelhe-
cimento e UV é limitada; não indicado 
para temperaturas elevadas.

Papel Não crepado 
ex: papel japonês

Crepado 
 

Fortemente 
crepado

❘  Ligeiramente elástico, resultados muito 
precisos, limites pintados muito precisos 
e nítidos

❘  Moderadamente elástico.  
É possível aplicar a fita em curvas ligeiras. 
Margens pintadas lisas.

❘  A fita pode ser aplicada em curvas  
apertadas, margens pintadas menos  
precisas que com o papel liso, porque o 
papel é mais espesso.

Tecido Revestido a PE ❘  Facilmente cortado à mão, muito forte  
mesmo com bastante humidade, dá ao 
subtrato excelente proteção contra danos.

Filme 
em 
PVC

Dimensionalmente 
estável

Superfície lisa

Superfície  
estruturada

❘  Resistente aos UV, resistente a estuque e 
químicos 

❘  Pode ser cortado à mão

❘  Especialmente fácil de cortar à mão,  
também em ângulos certos

Propriedades de materiais de suportePropriedades dos compostos adesivos

As propriedades das fitas adesivas podem ser descritas pelo significado de algumas características.

Em seguida explicamos as mais importantes.

Espessura de uma fita adesiva

A espessura de uma fita adesiva é indicada em µm = 1/1000mm. (comparar a espessura com o papel de escrita: 80μm)

Poder adesivo, adesividade, força de remoção

Medida da adesividade de uma fita adesiva a uma superfície. Poder adesivo é a força necessária para remover a fita adesiva do seu 

substrato. Para efeitos de normalização, é utilizado aço inoxidável liso como substrato de referência.

A força é indicada em Newton por cm de largura de fita adesiva (N/cm).

Alongamento à rutura

O alongamento à rutura indica a percentagem pela qual a fita pode ser alongada na direção longitudinal antes de partir.

Esta característica é indicada em %.

Mesh (Malha)

A qualidade das fitas em tecido é descrita, entre outros fatores, através da mesh  (malha) - densidade do tecido.  

É indicada pelo número de cruzamentos numa área superficial de 2,54cm x 2,54cm (polegada quadrada)

Dados Técnicos

DADOS TÉCNICOS DE UMA FITA ADESIVA
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EXPLICAÇÃO - PICTOGRAMAS DOS PRODUTOS

Pictogramas
Explicação

Para sua conveniência as etiquetas de produtos tesa mostram as principais características das fitas como pictogramas. Poderá descobrir o 
que cada pictograma significa e que tipo de benefício a fita tesa escolhida lhe oferece. Para uma melhor visão e decisão, deixe esta página 
aberta enquanto descobre o catálogo!

19 mm

12 months

Fita indicada 
para períodos 
específicos em 
interior

Fita indicada 
para períodos 
específicos no 
exterior

Fita indicada 
para períodos 
específicos 
em interior e 
exterior

A fita não 
rasga quando 
é removida

A fita não 
rasga quando 
é removida

Força e rigidez 
da fita

Espessura do 
filme; gama 
Easy Cover®

Gama de 
temperatura 
recomendada 
durante a 
aplicação

Largura da fita 
e espessura 
do filme, gama 
Easy Cover® 

Gama de 
temperatura 
recomendada 
durante a 
utilização

Largura da fita, 
Easy Cover® 
Papel

Fita para mar-
gens pintadas 
extremamente 
precisas

Fita indicada 
para máscara 
de curvas

Fita indicada 
para todos os 
tipos de 
condições 
climatéricas

Fita resistente 
aos UV

Gama de 
temperatura 
recomendada 
durante a 
utilização

Espessura total 
da fita

Fita de  
advertência

Fita anti-derra-
pante

Fita para 
aplicações 
permanentes

Fita para 
marcação 
durável

Fita certificada Fita para 
aplicação de 
codificação por 
cores

Fita resistente 
a ácido 

Fita resistente 
a ácido

Fita flexívelResistência 
elétrica até 
8000V

Fita com 
elevada trans-
parência

Fita não 
refletora

Fita muito 
resistente ao 
rasgo

Poder adesivo 
de contato

Largura da fita 
e espessura 
do filme; gama 
Easy Cover®

Fita indicada 
para períodos 
específicos em 
interior

Fita indicada 
para períodos 
específicos no 
exterior

Fita cortável à 
mão com corte 
reto

Fita removível 
sem resíduos

Fita muito 
durável

Fita para 
aplicações 
permanentes

Fita de baixa 
espessura

Poder de 
sujeição

Gama de 
temperatura 
recomendada 
durante a 
utilização

A fita pode 
ser usada em 
superfícies 
rugosas

Fita para mar-
gens pintadas 
extremamente 
precisas

Fita indicada 
para períodos 
específicos no 
exterior

Fita indicada para 
todos os tipos de 
condições climatéri-
cas por período 
específico

Fita de fácil 
desenrolamen-
to

Gama de 
temperatura 
recomendada 
durante a 
aplicação

Fita cortável 
manualmente 
com corte reto

Densidade dos 
suportes em teci-
do. Quanto maior 
a densidade, mais 
forte é a fita

Espessura total 
da fita

Fita com 
protetor

Gama de 
temperatura 
recomendada 
durante a 
utilização

Poder adesivo 
de contato

Desenrolamen-
to silencioso

Espessura total 
da fita

A fita não 
rasga

Para fecho de 
caixas de cartão 
com peso baixo 
a elevado

PVC estruturado 
= fácil  
desenrolamento

Fita compatível 
com tintas à 
base de água

Fita compatível 
com tintas à 
base de água e 
solvente

Densidade 
dos suportes 
em tecido. 
Quanto maior a 
densidade, mais 
forte é a fita
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Conceito de Apresentação tesa® Professional

O novo Ponto de Venda tesa® Professional foi  
apresentado para dar um maior apoio aos seus 
parceiros comerciais, permitindo-lhes um incremento 
tanto em vendas como em satisfação de compras.

■    Poupança de tempo - baixo esforço de  
manutenção e menor necessidade de  
consulta por parte do cliente

■    Aumento do conhecimento - informação 
clara para clientes e equipas de vendas

■    Aumento da satisfação de compras -  
os clientes encontram a solução ideal  
rapidamente e facilmente

■    Incremento de vendas - os produtos  
premium estão identificados, aumento da 
rotação, estrutura clara da categoria 

Principais características

O ASSISTENTE DE 
VENDAS PERFEITO

BENEFÍCIOS

Produtos premium  
estão identificados
Venda ativa dos produtos premium  
levam a uma faturação adicional
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Conceito de Apresentação tesa® Professional
Principais características

Imagem reconhecida à distancia
Parte superior do expositor facilmente  
reconhecido, atraindo clientes ao expositor
Os nossos expositores podem ser adaptados ao 
seu objetivo, tanto para pintores, como para  
profissionais de ferragens.

Diferentes qualidades 
visíveis de imediato
Baseado nas necessidades dos 
clientes, que encontrarão o produto 
requerido de imediato

Clara segmentação
Ferramentas de segmentação de categoria 
guiam o cliente, ajudando-o a encontrar o 
produto requirido
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Pintura Interior

PINTURA
INTERIOR
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Aplicação
 – Margens pintadas com tinta e verniz,  

 extremamente nítidas e precisas
 – Para superfícies lisas e ligeiramente texturadas
 – Para trabalhos de pintura e envernizamento de  

 elevada qualidade.

Características do Produto
 – De baixa espessura, mas com suporte  

 particularmente resistente ao rasgo
 – Muito flexível
 – O suporte ligeiramente transparente facilita um 

 posicionamento preciso
 – Remoção sem resíduos até 6 meses de  

 aplicação no interior e até 8 semanas no exterior
 – De fácil remoção

Aplicação
 – Margens limpas em pintura e envernizamento
 – Para superfícies lisas e ligeiramente texturadas
 – Para tarefas de pintura universal

Características do Produto
 – Boa adesividade inicial
 – Elevada resistência ao rasgo
 – Remoção sem resíduos até 7 dias de aplicação

Aplicação
 – Para tarefas de pintura simples e para fixação  

 na posição correta de materiais de máscara 
 – Para fixar, embalar, marcar

Características do Produto
 – Textura ligeiramente crepada
 – Remoção rápida e fácil
 – Remoção sem resíduos até 3 dias de  

 aplicação

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm] 90 m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50

Adesividade/Aço [N/cm] 1.85 Pcs SH/CX 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18

Alongamento à rutura [%] 4

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm] 140 m:mm   50:19     50:25       50:30     50:38    50:50    50:100

Adesividade/Aço [N/cm] 3.4 Pcs SH/CX   16/96     12/72        10/60       8/48   6/36       3/18

Alongamento à rutura [%] 10

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm] 125 m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38    50:50    50:100

Adesividade/Aço [N/cm] 3 Pcs SH/CX 16/96 12/72 10/60 8/48       6/36        3/18

Alongamento à rutura [%] 10

Pintura Interior
Fitas de Máscara em Papel

4323 tesa® Fita de Pintura Universal

4316 tesa® Fita de Pintura

4334 tesa® Precision Mask
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Fitas de máscara para aplicações especiais
Pintura Interior

4333 tesa Precision Mask® Sensitive

4319 tesa® Fita de Pintura para Curvas

4341 tesa® Fita de Pintura Especial

Aplicação
 –  Para máscara de superfícies muito delicadas  
que necessitam de proteção, tal como papel  
de parede, ou superfícies envernizadas

 – Para margens pintadas e envernizadas  
 extremamente nítidas e precisas
 – Para superfícies lisas e ligeiramente texturadas
 – Para técnicas de pintura decorativa, que  

 envolvem primário, tinta e esbatimento
Características do Produto
 – Suporte de baixa espessura, mas particularmente  

 resistente ao rasgo; muito flexível
 – O suporte ligeiramente transparente facilita um  

 posicionamento preciso; fácil remoção
 – Poder adesivo leve e constante garante uma 

 adesividade suave a superfícies críticas e delicadas 

Aplicação
 – Especialmente indicada para máscara de curvas
 – Proteção rápida e de confiança, mesmo em  

 superfícies desniveladas e rugosas

Características do Produto
 – Elevada adesividade inicial
 – Muito crepada e com elevada elasticidade
 – Espessa camada de massa adesiva para uma  

 excelente adesividade em superfícies rugosas

Aplicação
 – Excelente para linhas longas ou curvas ligeiras
 – Para margens pintadas coloridas nítidas e precisas
 – Para utilização em superfícies lisas e ligeiramente  

 rugosas
 – Indicado para tintas à base de água e solvente
 – Para pinturas a spray

Características do Produto
 – Muito flexível
 – Elevada adesividade
 – Elevada resistência à temperatura
 – Suporte à prova de água
 – Fita resistente à temperatura
 – Secagem em estufa até 140ºC/1h

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]    80 m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50

Adesividade/Aço [N/cm]    0.5 Pcs SH/CX 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18

Alongamento à rutura [%]  5

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]    375 m:mm 50:19  50:25  50:50

Adesividade/Aço [N/cm]    4.5 Pcs SH/CX 16/96  12/72  6/36

Alongamento à rutura [%]  58 

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]    190 m:mm 50:12 50:25 50:50

Adesividade/Aço [N/cm]     4.7 Pcs SH/CX 24/144 12/72 6/36

Alongamento à rutura [%]  13
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Fitas de máscara para aplicações especiais
Pintura Interior

60101 tesa® Fita em Fibra de Vidro

Aplicação
 – Para união de placas de gesso e tapar  

 juntas e fendas
 – Para tapar/unir juntas e fendas
 – Cobre permanentemente fendas e juntas  

 de paredes (até 3mm de profundidade)
 – Pronta a utilizar, sem necessidade de  

 enchimento ou betume
 – As juntas e fendas não têm que ser  

 preenchidas antes da utilização

Características do Produto
 – Excelente adesividade, mesmo em superfícies  

 desiguais e sujas
 – Elevada resistência ao envelhecimento
 – Excelente resistência ao rasgo

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]    185 m:mm 45:48 

Adesividade/Aço [N/cm]    0.5 Pcs SH/CX -/48 

Alongamento à rutura [%]   5

4368 tesa Easy Cover® Universal

Aplicação
 –  A solução 2 em 1 para máscara e proteção de 
grandes áreas

 – Para margens limpas em pintura e  
 envernizamento
 – Para superfícies lisas e ligeiramente texturadas
 – Para trabalhos de pintura, incluindo pintura  

 em spray

Características do Produto
 –  tesa® 4316 Fita de Máscara Premium  
combinada com filme em PE transparente  
e flexível

 – Filme estruturado para uma excelente  
 aderência da tinta

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm] 140 m:mm 33:550    33:1100    33:1400      33:1800       17:2600

Adesividade/Aço [N/cm] 3.4 Pcs SH/CX 10/60      10/20       10/20          10/20          10/20

Alongamento à rutura [%] 10
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4364 tesa Easy Cover® Papel

Aplicação
 –  A solução 2 em 1 para máscara e proteção de 
grandes áreas

 – Para margens limpas em pintura e  
 envernizamento
 – Para superfícies lisas e ligeiramente texturadas
 – Para trabalhos de pintura, incluindo pintura  

 em spray

Características do Produto
 –  tesa® 4316 Fita de Máscara Premium  
combinada com papel de proteção de elevada 
qualidade

 – Papel com revestimento especial para uma  
 aderência perfeita da tinta e verniz

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]   140 m:mm  25:180  25:300 

Adesividade/Aço [N/cm]  3.4 Pcs SH/CX  10/40  10/20 

Alongamento à rutura [%] 10
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Pintura Interior
Tabela resumo

Fitas de máscara em papel

refª tesa Principais  
aplicações

Principais  
vantagens

Adesividade da fita em Qualidade  
das margens 

pintadas

Tempo máx. 
de aplicação 

(interior)superfícies lisas superfícies  
rugosas

4334

-  Para pintura e  
envernizamento de  
elevada qualidade

-  Para superfícies lisas e 
ligeiramente texturadas

-  Para máscara até 6 meses 
em interior e 8 semanas 
em exterior

-  Margens pintadas extremamente 
nítidas e precisas

-  Suporte flexível e resistente ao rasgo
-  Aplicação extremamente conveni-

ente, fácil de aplicar e remover
-  Para resultados perfeitos sob 

quase todas as condições
-  Adesividade de elevada confiança 

e de fácil remoção

6 meses

4316
-  Para tarefas de pintura 

universal
-  Para superfícies lisas e 

ligeiramente texturadas
-  Aplicação até 7 dias em 

interior

- Margens limpas
- Boa adesividade inicial
- Resistente ao rasgo

7 dias

4323
-  Para tarefas de pintura 

simples
- Para fixar, embalar, marcar
-  Aplicação até 3 dias em  

interior

- Remoção rápida e fácil
- Para multiplas aplicações 3 dias
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Pintura Interior
Tabela Resumo

Fitas de máscara para aplicações especiais

Fitas Easy Cover para proteção superficial de grandes áreas

refª tesa Principais  
aplicações

 Principais  
vantagens

Adesividade da fita em Qualidade  
das margens 

pintadas

Tempo máx. 
de aplicação 

(interior)superfícies lisas superfícies  
rugosas

4333

-  Para superfícies extre-
mamente delicadas e 
críticas (papel de parede, 
superfícies envernizadas)

-  Para técnicas de pintura 
decorativa, que envolvem 
primário, tinta e esbatimento

-  Para superfícies lisas e 
ligeiramente texturadas

-  Margens pintadas e envernizadas 
extremamente nítidas e precisas

-  Excelente proteção em superfícies 
delicadas

-  Sem danos quando removida, mesmo 
na maioria das superfícies delicadas

-  Muito flexível
-  Suporte de baixa espessura, mas 

resistente ao rasgo

14 dias

4319
-  Para máscara de curvas
-  Também indicada para 
superfícies rugosas

- Elevada adesividade inicial
-  Boa adesividade em superfícies 
rugosas

-  Muito flexível, mesmo em curvas  
apertadas

7 dias

4341

-   Excelente para linhas 
longas ou curvas ligeiras

-   Para utilização em 
superfícies lisas e ligeira-
mente rugosas

-   Indicado para tintas à 
base de água e solvente

- Elevado poder adesivo
- Muito flexível e e robusta
-   Resistente à temperatura até 

140ºC

7 dias

60101

-   Para união de placas de 
gesso e tapar juntas e 
fendas

-   Para tapar/unir juntas 
e fendas permanente-
mente

-   Pronta a utilizar, sem necessidade 
de enchimento ou betume

-   Excelente adesividade, mesmo 
em superfícies desiguais e sujas

-   Elevada resistência ao  
envelhecimento e ao rasgo

– – – permanente

refª tesa Principais  
aplicações

Principais  
vantagens

Adesividade da fita em Qualidade  
das margens 

pintadas

Tempo máx. 
de aplicação 

(interior)superfícies lisas superfícies  
rugosas

4368

-  Para máscara e proteção 
de grandes áreas

-  Para trabalhos de 
pintura, incluindo pintura 
em spray

-  Para superfícies lisas e 
ligeiramente texturadas

- Margens limpas
-  Combinação de filme transparen-

te e tesa® 4316 Fita de Máscara 
Premium

7 dias

4364

-  Para máscara e proteção 
de grandes áreas

-  Para trabalhos de 
pintura, incluindo pintura 
em spray

-  Para superfícies lisas e 
ligeiramente texturadas

-  tesa® 4316 Fita de Máscara  
Premium combinada com papel 
de proteção de elevada qualidade

-  O papel com revestimento  
especial para uma aderência  
perfeita da tinta e verniz  
asseguram resultados limpos

7 dias
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Pintura Exterior

PINTURA
EXTERIOR
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Pintura Exterior
Fitas de Máscara em Papel - Easy cover

Aplicação
 – Margens precisas e nítidas em trabalhos de  

 pintura e envernizamento
 – Para trabalhos de elevada qualidade no exterior

Características do Produto
 – Suporte de baixa espessura, mas  

 particularmente resistente ao rasgo
 – Forca adesiva balanceada para superfícies  

 delicadas e ligeiramente rugosas
 – De fácil remoção, sem resíduos e sem danificar  

 a superfície 
 – Muito flexível
 – A ligeira transparência do suporte facilita o  

 posicionamento correto da fita
 – Resistente à radiação UV até 26 semanas

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total  [µm]  110 m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50

Adesividade/Aço [N/cm]  1.8 Pcs SH/CX 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18

Alongamento à rutura [%]  5

Aplicação
 – A solução de máscara 2 em 1 para proteção  

de grandes áreas
 – Para margens pintadas limpas e retas
 – Para superfícies lisas e ligeiramente rugosas
 – Ideal para revestimento de janelas durante  

 trabalhos de pintura ou reboco

Características do Produto
 –  Combinação de um filme PE de alta densidade, 
muito forte e resistente  com uma fita em tecido  
UV tesa 4363

 – O filme adere à superfície a proteger (não sendo 
adesiva), devido à eletricidade estática
 – Resistência UV por 2 semanas

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]   310 m:mm 14:550      14:1400 

Adesividade/Aço [N/cm]   2.5 Pcs SH/CX 8/64     8/32 

Alongamento à rutura [%]   10

Aplicação
 –  A solução de máscara 2 em 1 para proteção de 
grandes áreas

 – Para margens pintadas limpas e retas e  
 adesividade a curvas ligeiras
 – Para superfícies lisas e ligeiramente rugosas
 – Ideal para revestimento de janelas durante  

 trabalhos e pintura ou reboco

Características do Produto
 –  Combinação de um filme PE de alta densidade, 
flexível, forte e resistente e a Fita de Pintura tesa 
Mask UV

 – O filme adere à superfície a proteger (não  
 sendo adesiva), devido a eletricidade estática
 – Resistência UV por 6 semanas

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]  150 m:mm  17:2600 

Adesividade/Aço [N/cm]   3.4 Pcs SH/CX  8/32 

Alongamento à rutura [%] 14

4440 tesa Precision Mask® Exteriores

4369 tesa Easy Cover® UV

4372 tesa Easy Cover® UV Paper Mask
P
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°

°

refª tesa Principais  
aplicações

Principais  
vantagens

Adesividade da fita em Qualidade  
das margens 

pintadas

Tempo máx. 
de aplicação 

(exterior)superfícies lisas superfícies  
rugosas

4440
-  Para trabalhos de pintura e  

envernizamento de elevada  
qualidade no exterior

-  Para superfícies delicadas e   
ligeiramente rugosas

- Margens pintadas nítidas e   
  precisas
- Suporte de baixa espessura, mas  
  particularmente resistente
- Muito flexível, posicionamento  
  preciso e remoção sem resíduos
- Resistente à radiação UV até 26  
semanas

26 semanas

refª tesa Principais  
aplicações

Principais  
vantagens

Adesividade da fita em Qualidade  
das margens 

pintadas

Tempo máx. 
de aplicação 

(exterior)superfícies lisas superfícies  
rugosas

4369
-  Solução 2 em 1 para másca-

ra e proteção de grandes 
áreas

-  Para superfícies lisas e 
ligeiramente rugosas

- Margens pintadas limpas e 
retas
-  Filme transparente e flexível e 

fita em tecido tesa 4363
- Resistência UV até 2 semanas

2 semanas

4372
-   Solução 2 em 1 para másca-

ra e proteção de grandes 
áreas

-  Para superfícies lisas e 
ligeiramente rugosas

-   Margens pintadas limpas e 
retas

-   Filme transparente e flexível e 
fita de Pintura UV

-   Resistência UV até 6 semanas

6 semanas

4848
-  Para proteção de grandes 

áreas de superfícies de 
elevada qualidade (vidro)

-  Filme auto-adesivo muito rápido 
e fácil de usar

-  Resistente a muitos efeitos 
químicos, danos mecânicos e 
água

-  Garantido elevado nível de 
transparência 

não aplicável 4 semanas

4848 tesa® UV Surface Protection

Easy Cover - Tabela Resumo

Aplicação
 – Filme auto-adesivo para proteção de grandes   

 áreas de superfícies de elevada qualidade,  
 ex: vidro 
Características do Produto
 –  Resistente a muitos efeitos químicos, mecânicos, 
danos e água

 – Filme em PE transparente garante um elevado  
 nível de transparência
 – Rápido e fácil de usar
 – Resistência à radiação UV até 4 semanas
 – Recomendação
 – Recomendamos vivamente que teste a superfície!  

 Podem ser visíveis resíduos ou manchas quando  
 a fita é removida de superfícies envelhecidas ou   
sujeitas às condições climatéricas.

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]    48 m:mm 100:125 100:250 100:500 100:750 100:1000

Adesividade/Aço [N/cm]    0.8 Pcs SH/CX -/18 -/9 -/4 -/3 -/2

Alongamento à rutura [%] 200

Fitas de máscara em papel

tesa Easy Cover® para proteção superficial de grandes áreas

Pintura Exterior

4848 tesa® Proteção Superficial UV
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Proteção e Reparação
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Proteção e Reparação

°

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total  [µm]     122 m:mm 33:30 33:50 33:75

Adesividade/Aço [N/cm]     1.2 Pcs SH/CX 10/60 6/36 4/24

Alongamento à rutura [%]   200 Cores

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]    150 m:mm 33:30 33:50

Adesividade/Aço [N/cm]     1.9 Pcs SH/CX 10/60 6/36

Alongamento à rutura  [%]  140 Cores

Aplicação
 –  Para proteção de superfícies lisas e ligeiramente 
rugosas

 – Para aplicações que necessitam um elevado  
 poder adesivo 

Características do Produto
 –  Suporte extra-forte
 – Forte adesividade
 – Fácil de cortar manualmente
 – Resistente a ácidos, bases e outros químicos
 – Temperatura de aplicação ≥0ºC 

 – Recomendação
 –  Para uma aderência segura a fita não deve ser 
estirada enquanto se aplica

Aplicação
 – Boa proteção em superfícies lisas e delicadas,  

 durante trabalhos de pintura e com estuque.

Características do Produto
 –   Resistente à radiação UV e intempérie
 – Fácil de cortar à mão, com margens cortadas  

 direitas
 – Resistente a ácidos, bases e outros químicos
 – Temperatura de aplicação ≥5ºC

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]   310 m:mm                            25:25                           25:50 

Adesividade/Aço [N/cm]   2.5 Pcs SH/CX                    -/48                                -/24

Alongamento à rutura [%]   10 Cores

Aplicação
 –  Para a proteção, por curtos períodos, de áreas como 
caixilhos e peitoris de janelas, fachadas e outras 
superfícies durante trabalhos de pintura e reboco

 – Resiste até 2 semanas no exterior

Características do Produto
 –  Elevada adesividade, mesmo em superfícies rugosas
 – À prova de água
 – Remoção fácil e rápida
 – Temperatura de aplicação ≥5ºC

Recomendação
 –  Aplicação limitada em superfícies porosas.  
É recomendado um teste de adesividade antes da 
utilização em superfícies envelhecidas, sujeitas às 
condições climatéricas, perfis de PVC, em tintas 
brancas e compostos nitrados.

4363 tesa® Fita de Reboco em Tecido

4840 tesa® Fita Estruturada de Reboco Premium

4843 tesa® Fita Laranja de Reboco Premium

Fitas de Reboco em Filme - Fitas de Reboco em Tecido
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Proteção e Reparação
Tabela Resumo - Fitas Americanas

Fitas de reboco

Ref. tesa® Principais  
aplicações

Principais  
vantagens

Adesividade da fita em Cortável  
à mão

Resistência UV

superfícies lisas superfícies  
rugosas

4843

-Para proteção de superfícies lisas e 
 ligeiramente rugosas durante o reboco  
 e a pintura
-Para aplicações que requerem elevado  
 poder adesivo
-Para reboco a baixas temperaturas  
 (temperatura de aplicação > 0ºC)

-Suporte extra-forte
-Forte poder adesivo
-Cortável à mão
-Resistente a ácidos, bases e outros  
 químicos
-Muito flexível

2 semanas

4840 - Para proteção de superfícies lisas e  
delicadas durante o reboco e a pintura

- Permite a máscara muito precisa de 
arestas e cantos

-Resistência UV e condições climatéricas
-Facilmente cortável à mão
-Resistente a ácidos, bases e outros  
 químicos

6 semanas

4363
- Para máscara por curtos períodos de 
superfícies lisas e rugosas (caixilhos e 
peitoris de janelas, fachadas,...) durante 
o reboco e a pintura

-Resistência UV por 2 semanas
-Boa adesividade até em superfícies 
rugosas
-À prova de água
-Remoção fácil e rápida

2 semanas

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]   230 m:mm 25:48  

Adesividade/Aço [N/cm]    4.4 Pcs SH/CX 6/24

Alongamento à rutura [%]    15 Cores

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]    230 m:mm 50:48 

Adesividade/Aço [N/cm]     4.4 Pcs SH/CX  -/24 

Alongamento à rutura [%]     18 Cores

Aplicação
 –  Para aplicações universais, ex: fixação de 
filmes e protetores de sujidade, durante tra-
balhos de construção

Características do Produto
 –  Elevada adesividade inicial
 – À prova de água
 – Flexível
 – De fácil corte manual
 – Resiste a temperaturas até 95ºC 

Recomendação
 –  O produto não deve ser usado em  
superfícies pintadas

Aplicação
 –  Aplicações simples tal como fixação, vedação, 
marcação e embalagem, mesmo em superfí-
cies rugosas

Características do Produto
 –  Bom poder adesivo
 – À prova de água
 – Fácil desenrolamento
 – Fácil de cortar à mão
 – Resistente à temperatura até 95ºC 

Recomendação
 –  O produto não deve ser usado em  
superfícies pintadas

4662 tesa® Fita Americana Forte

4612 tesa® Fita Americana
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Proteção e Reparação
Fitas Americanas - Tabela Resumo - Fitas em Tecido

°

°

Fitas americanas
Ref. tesa® Principais  

aplicações
Principais  
vantagens

Espessura Força mecânica 
da fita

Cortável à mão Adesividade em  
superfícies lisas

4662
-Fita em tecido para aplicações  
 universais
-Para fixação de filmes e  
 protetores de sujidade

- Elevada adesividade inicial
-À prova de água
-Flexível e fácil de cortar  
 à mão
-Resistente à temperatura  
 até 95ºC

4612
-Para aplicações simples tais  
 como fixação, vedação,  
 marcação e embalagem
-Mesmo para superfícies  
 rugosas

-Bom poder adesivo
-À prova de água
-Flexível e fácil de cortar  
 à mão
-Resistente à temperatura  
 até 95ºC

4613
-Para aplicacoes simples tais
como fixacao, vedacao,
marcacao e embalagem
-Mesmo para superficies
rugosas

-Bom poder adesivo
-A prova de agua
-Flexivel e facil de cortar
a mao
-Resistente a temperatura
ate 95oC

4651 tesa® Fita em Tecido Premium

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]    310 m:mm 25:25           25:38           25:50      50:25      50:50

Adesividade/Aço [N/cm]     3.3 Pcs SH/CX 12/72 8/48              6/36          6/36       3/18

Alongamento à rutura [%]  13 Cores

Aplicação
 –  Fita muito forte para aplicações muito exigentes
 – Para fixação, agrupamento, reparação,  

 marcação, etc.

Características do Produto
 –  Elevada adesividade mesmo em superfícies  
rugosas e oleosas

 – Excelente força de tensão
 – Margens cortadas retas
 – Disponível em várias cores

4613 tesa® Fita Americana Standard

Aplicação
 –  A fita adesiva tesa® 4613 é uma excelente 
solução para diferentes trabalhos manuais, tanto 
no interior como no exterior. Entre muitas outras 
aplicações, pode usar esta fita adesiva de baixa 
granulagem para fixar materiais de revestimen-
to, para selar cartão ou para impermeabilizar 
tubagens. 

Características do Produto
 –  Elevada adesividade inicial
 – À prova de água
 – Flexível
 – De fácil corte manual
 – Resiste a temperaturas até 95ºC

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]   180 m:mm 10:48 50:48 

Adesividade/Aço [N/cm]    4.3 Pcs SH/CX                -/24                     -/24

Alongamento à rutura [%]    18 Cores
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Fitas em Tecido
Proteção e Reparação

12 months

4671 tesa® Fita em Tecido Superior

4688 tesa® em Tecido Gaffer

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]   260 m:mm 25:50 50:50 

Adesividade/Aço [N/cm]   4.5 Pcs. SH/CX 5/20 -/18 

Alongamento à rutura [%]  9 Cores

Aplicação
 –  Para embalagem, proteção, marcação,  
agrupamento e muito mais

 – Fita de reparação clássica

Características do Produto
 –  Tecido forte com PE extrudido
 – Suporte em tecido flexível
 – De fácil desenrolamento
 – Disponível em várias cores

Aplicação
 –  Agrupamento e reforço de tubos pesados, perfis, 
etc.

 – Marcação de chão
 – Fixação de alcatifas em feiras
 – Revestimento de arestas afiadas
 – Disponível também em cores fluorescentes

Características do Produto
 –  Elevada adesividade, mesmo em superfícies 
rugosas

 – Superfície de baixo poder refletor
 – Adaptável
 – Pode-se escrever por cima
 – Remoção sem resíduos

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]    280 m:mm 50:50 25:38 50:25 25:25 25:19

Adesividade/Aço [N/cm]    3.8 Pcs. SH/CX 3/18 4/24 6/36 6/36 8/48

Alongamento à rutura [%]  9 Cores

Aplicação
 –  Indicado para utilização no exterior até 1 ano 
 – Para aplicações por longos períodos, tais como  

 embalagem, vedação, fixação e agrupamento
 – Ideal para reparações e vedações rápidas,  

 ex: plásticos de estufas, paineis de vidro ou  
 mangueiras

Características do Produto
 –  Elevado poder adesivo
 – Particularmente resistente às condições  

 atmosféricas e UV
 – Cortável à mão
 – Resistente à temperatura até 95ºC
 – Suporte transparente para reparações  

 praticamente invisíveis

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]   215 m:mm  25:48 

Adesividade/Aço [N/cm]      9 Pcs. SH/CX  6/24 

Alongamento à rutura [%]  27 Cores

4665 tesa® Fita em Tecido Transparente para Exterior
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Proteção e Reparação
Tabela Resumo - Aplicações especiais

260

60

4668 tesa® Fita de Reparação em PE

4600 tesa® Xtreme Conditions

Aplicação
 –  Reparação de materiais plásticos no  
interior e exterior

 – Ideal para fixação e emendas de filmes em  
 PE em aplicações de construção
 – Filme transparente para reparações  

 praticamente invisíveis

Características do Produto
 –  Elevado poder adesivo
 – Resistente à radiação UV e intempérie 
 – Resistente ao envelhecimento
 – Boa resistência a químicos
 – Sem necessidade de montagem de  

 películas caras, poupa tempo e dinheiro

Aplicação
 –  Proteção e isolamento de cabos e ligações
 – Vedações na secção do motor
 – Aplicações várias de agrupamento, segurança e 

 envolvimento na indústria náutica
 – Envolvimento hidráulico e outras ligações metálicas  

 expostas para prevenir a corrosão
 – aplicações de máscara em pintura em pó, revestimento  

 líquido, anodização, galvanização e metalização
 – Pode ser aplicada debaixo de água 

Características do Produto
 –  Fita auto-soldável forte em silicone, que  adere sem 
massa adesiva

 – Vedação permanente de água. Material flexível
 – Pode ser aplicado em qualquer superfície, incluindo  

 superfícies molhadas, ou quentes, sujas ou oleosas
 – Remoção sem resíduos 

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]    500 m:mm  3:25 

Adesividade/Aço [N/cm]       33 Pcs. SH/CX  -/16 

Alongamento à rutura [%]   750 Cores

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]    140 m:mm 33:50 33:100

Adesividade/Aço [N/cm]     3.4 Pcs. SH/CX -/18 -/12

Alongamento à rutura [%]  500 Cores

Fitas em tecido
Ref. tesa® Principais  

aplicações
Principais  
vantagens

Espessura Força mecânica 
da fita

Cortável à mão Adesividade em 
superfícies lisas

4651
-Para aplicações altamente exigentes
-Para fixação, agrupamento,  
 reparação, marcação, etc.

-Elevada adesividade mesmo  
 em superfícies rugosas e  
 oleosas
-Excelente força de tensão
-Margens cortadas retas

4671
-Para agrupamento e reforço de  
 tubos pesados, perfis, etc.
-Para marcação de chão
-Para fixação de alcatifas em feiras
-Para revestimento de arestas afiadas

-Adere mesmo em superfícies  
 rugosas
-Superfície de baixo poder  
 refletor
-Adaptável
-Fácil de escrever por cima

4688
-Fita de reparação clássica
-Para embalagem, proteção,  
 marcação, agrupamento e muito mais

-Fita forte com PE extrudido
-Suporte em tecido flexível
-De fácil desenrolamento

4665
-Para utilização no exterior
-Para aplicações duradouras, tais  
 como embalagem, vedação, fixação  
 e agrupamento
-Para reparações e vedações rápidas

-Elevado poder adesivo
-Particularmente resistente às  
 condições climatéricas e UV
-Cortável à mão
-Resistente à temperatura até  
 95ºC
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Proteção e Reparação
Aplicações especiais - Tabela Resumo

Fitas para aplicações especiais 
  Ref. tesa® Principais  

aplicações
Principais  
vantagens

4668
-  Para reparação de materiais plásticos em interior e 
 exterior

- Para fixação de filmes em PE em aplicações de  
  construção
- Reparações praticamente invisíveis (suporte  
  transparente)

- Elevado poder adesivo
- Particularmente resistente à intempérie e UV
- Resistente ao envelhecimento
- Elevada resistência à abrasão e boa resistência a químicos

4600

-   Para isolamento e proteção de instalações elétricas e 
ligações

- Para aplicações de vedação e compartimentos no  
  motor
- Para a indústria náutica: agrupamento, envolvimento e  
  segurança
- Para envolvimento de ligações metálicas expostas para  
  ajudar na prevenção da corrosão
- Aplicações de máscara em pintura em pó, revestimento  
  líquido, anodização, galvanização e metalização

-  Vedação permanente
- Material flexível
- Pode ser aplicado em qualquer tipo de superfície, incluindo superfícies quentes,  
  molhadas, sujas ou oleosas 
- Remoção sem resíduos
- Pode ser aplicada debaixo de água

50565
-  Para isolamento de tubos e goteiras
- Para fixação de materiais de isolamento revestidos  
  a alumínio
- Isolamento generalista da temperatura 

-  Boa adesividade e força mecânica
- Resistente à humidade e impermeável ao vapor
- Elevada condutividade térmica
- Resistente a óleo e ácido
- Boa força mecânica

Aplicação
 –  Isolamento de tubagens, goteiras, etc.
 – Fixação de materiais de isolamento revestidos a alumínio 

Características do Produto
 –  Elevada adesividade
 – Resistente à humidade e impermeável ao vapor
 – Elevada condutividade térmica
 – Resistente a óleos e ácidos
 – Elevada força mecânica
 – Disponível com e sem papel protetor
 – Espessura 50μm
 – Recomendação
 – tesa 50565 é de combustão lenta de  

 acordo com UL510!
 – Pode ocorrer um aumento da oxidação em  

 goteiras galvanizadas
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Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]   90 m:mm 25:50 50:25

Adesividade/Aço [N/cm]    6 Pcs. SH/CX -/18 -/36

Alongamento à rutura [%] 8 Cores

50565 tesa® Fita de Alumínio
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Fitas Bi-Adesivas para Montagem & para Pavimentos

FITAS BI-ADESIVAS
PARA MONTAGEM & 
PARA PAVIMENTOS
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25 years

Aplicação
 –  Fita bi-adesiva para aplicações no interior e 
exterior

 – Para fixação de objetos planos, tais como  
 espelhos, sinais e materiais decorativos
 – Especialmente indicada para fixação de  

 espelhos em casas de banho

Características do Produto
 – Suporte em espuma de elevada qualidade
 – Excelente adesividade em superfícies lisas  

 e rugosas
 – Elevada resistência ao envelhecimento
 –  Resistente à humidade

Aplicação
 –  Fita bi-adesiva forte para múltiplas aplicações, 
como fixação de posters ou porta-preços

 – Indicada para fixação de objetos leves, tais como  
 calhas de cabos, montagem de rodapés, etc.

Características do Produto
 –  Suporte em espuma de elevada adaptabilidade
 – Excelente poder adesivo em superfícies lisas  

 e ligeiramente rugosas

Recomendação
 –  A massa adesiva tem uma resistência à  
temperatura limitada: 40ºC (longos períodos)  
a 60ºC (curtos períodos)

Aplicação
 –  Para fixação de objetos, como sinais,  
termómetros, etc, a vidro

 – Para fixação de materiais transparentes e  
 translúcidos
 – Ideal para vidro e items transparentes

Características do Produto
 –  Elevada adesividade inicial  e muito elevado 
poder adesivo em superfícies lisas e sólidas, ex: 
azulejos, madeira e maioria dos plásticos

 – De baixa espessura e transparente (invisível)
 – Resistente à radiação UV e indicado para  

 utilização no exterior

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]    1150*  m:mm 1.5:19 5:19 10:19

Quebra da espuma [N/cm]  > 10 Pcs SH/CX 12/72 10/60 16/96

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm] 205* m:mm 1.5:19 5:19 25:19

Adesividade/Aço [N/cm]  20 Pcs. SH/CX 12/72 12/72 8/48

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm] 1050* m:mm 1.5:19 5:19 

Quebra da espuma [N/cm] > 7 Pcs. SH/CX 12/72 8/48 
* sem protetor

* sem protetor

Fitas Bi-Adesivas para Montagem & para Pavimentos
Fitas Bi-adesivas de Montagem

4952 tesa® Montagem de Espelhos

64958 tesa® Montagem Interior Universal

4965 tesa® Montagem Transparente
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Fitas Bi-Adesivas para Montagem & para Pavimentos
Fitas Bi-Adesivas Removíveis para Pavimentos

51960 tesa® Bi-Adesiva Extra Forte - Removível

55790/55791/55792 tesa® Powerbond Fita Bi-Adesiva de Montagem ULTRA STRONG

4939 tesa®  Bi-Adesiva Univesal - Removível

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm] 248 m:mm 10:50 25:50

Adesividade/Aço [N/cm] 9/4.7* Pcs. SH/CX 6/36 6/36

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm] 250 m:mm 10:50 25:50

Adesividade/Aço [N/cm] 7.5/5* Pcs SH/CX 6/36 6/24

Aplicação
 –  Para revestimentos de pavimentos têxteis e  
elásticos (PVC, CV)

 – Pode ser usado em muitas superfícies (excepto  
 pedra natural e sintética), ex: parquet  
 envernizado
 – Especialmente indicado para fixação de  

 margens e emendas topo a topo

Características do Produto
 –  Cortável à mão
 – Remoção virtual sem resíduos até 5 anos
 – Indicada para pavimentos aquecidos

Aplicação
 –  As tiras de montagem bi-adesivas tesa Powerbond®. 
Ultra-strong permitem fixar vários  
objetos de forma rápida, segura e duradoura

Características do Produto
 –  Ideal para utilização no interior*
 – Forte poder adesivo
 – Suporta até 6kg** por tira
 – Fixação forte em superfícies lisas e firmes

Aplicação
 –  Para revestimentos de pavimento têxteis 
 – Pode ser usada em muitas superfícies  

 (excepto pedra natural e sintética)
 – Especialmente indicada para utilização  

 temporária em feiras e exibições

Características do Produto
 –  Virtualmente removível sem resíduos até 14 dias
 – Cortável à mão

*lado coberto/aberto

*lado coberto/aberto

Dimensões e Embalagem

                                               55790  55791  55792

m:mm 9 tiras 1,5:19 5:19

Pcs. SH/CX -/15 12/72 10/60

Cores

* Não resistente à radiação UV. Proteger do contacto direto com água.
** Para objetos planos com uma espessura de até 10mm e em  
   superfícies lisas e firmes.



27

Fitas Bi-Adesivas para Montagem & para Pavimentos
Fitas Bi-Adesivas Permanentes para Pavimentos

0,19 mm

4944 tesa® Bi-Adesiva Extra Forte - Permanente

64620 tesa® Bi-Adesiva Universal - Permanente

Fitas Bi-Adesivas Removíveis e Permanentes para Pavimentos
Ref. tesa® Adesividade em  

superfícies lisas
Ref. tesa® Poder adesivo RemovÍvel até

4952 51960 5 anos

64958 4939 14 dias

4965 4944 Permanente

55790 64620 Permanente

*lado coberto/aberto

Aplicação
 –  Fita em tecido muito forte para fixação segura  de 
pavimentos por longos períodos

 – Especialmente para fixação de alcatifas em  
 superfícies rugosas
 – Indicada mesmo para aplicação revestimentos  

 pesados de pavimentos

Características do Produto
 –  Excelente adesividade em todas as superfícies
 – Cortável à mão
 – Também indicada para versos de alcatifas e  

 tapetes altamente estruturados e fibrosos

Aplicação
 –  Para fixação permanente de pavimentos com 
carga leve a média

 – Para superfícies uniformes ou ligeiramente  
 desiguais
 – Para alcatifas com verso liso e fibroso

Características do Produto
 – Fixação rápida e segura
 – Cortável à mão

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura Total [µm] 200 m:mm 10:50 25:50

Adesividade/Aço [N/cm] 14.5 Pcs. SH/CX 6/36 6/24

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura Total [µm] 185 m:mm                      5:50               10:50           25:50

Adesividade/Aço[N/cm] 12/10* Pcs. SH/CX   6/36         6/36           6/24
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Fitas Bi-Adesivas para Montagem & para Pavimentos
Colas em Spray e Removedores de Cola

60021 tesa® Cola em Spray Permanente

60022 tesa® Cola em Spray Extra Forte

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Massa adesiva: Borracha sintética ml 500

Tempo recomendado antes da união: 1-5 min. Pcs. SH/CX -/12

Gama de temperaturas: de -20 °C até +60 °C Cores beige

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Massa adesiva: Borracha sintética ml 500

Tempo recomendado antes da união: < 10 min. Pcs. SH/CX -/12

Gama de temperaturas: de -30 °C até +80 °C Cores branco

Aplicação
 –  Cola em spray versátil utilizada para união permanente 
de materiais, como tecido, plástico, cartão, espuma de 
borracha, materiais de isolamento, vinil, couro, napa e 
borracha a cada um deles, ou a metal e madeira.

 – Indicado para materiais pesados com superfícies rugosas  
 e irregulares.
 – Especialmente indicado para aplicações na indústria  

 automóvel

Características do Produto
 –  Elevada estabilidade e boa resistência à temperatura
 – Spray mínimo, resistente à humidade e temperaturas
 – Quantidade de spray ajustável. O spray pode ser  

 aplicado na direção horizontal ou vertical
 – Isento de silicone e solventes clorados 

Aplicação
 –  Cola em spray versátil utilizada para união permanente de  
materiais, como papel, cartão, feltro, tecido, filme, couro, esferovite 
e um grande número de plásticos

 – Indicado para materiais de peso ligeiro a médio com superfícies  
 uniformes, ou ligeiramente irregulares

Características dO Produto
 –  União de grandes áreas de forma limpa, económica, segura 
e rápida

 – Secagem rápida, resistente à humidade e resistente a forças  
 mecânicas e térmicas 

Colas em Spray
Ref. tesa® Principais  

aplicações
Principais  
vantagens

Poder  
adesivo

Tempo recomendado 
antes da união

60021

-  Cola permanentemente papel, 
cartão, feltro, tecido, filme, couro, 
esferovite e uma variedade de 
materiais sintéticos

-  Indicado para materiais de peso 
leve a médio com superfícies  
uniformes, ou ligeiramente 
irregulares

-  União de grandes áreas de forma limpa, 
económica, segura e rápida

-  Secagem rápida, resistente à humidade 
e resistente a forças mecânicas e térmicas 

1-5 min.

60022

-  Cola permanentemente tecido,  
plástico, cartão, espuma de bor-
racha, materiais de isolamento, vi-
nil, couro, napa e borracha a cada 
um deles, ou a metal e madeira

-  Indicado para materiais pesados 
com superfícies rugosas e 
irregulares

-  Especialmente indicado para apli-
cações na indústria automóvel

-  Elevada estabilidade e boa resistência à 
temperatura

-  Spray mínimo, resistente à humidade e 
temperaturas

-  Quantidade de spray ajustável. O spray 
pode ser aplicado na direção horizontal 
ou vertical

- Isento de silicone e solventes clorados 

menos de 10 min.
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Fitas Bi-Adesivas para Montagem & para Pavimentos
Colas em Spray e Removedores de Cola - Tabela Resumo

60040 tesa® Produto de Limpeza Profissional

60042 tesa® Removedor de Cola em Spray

Removedor de Cola e produto de Limpeza Profissional
Ref. tesa® Principais  

aplicações
Principais  
vantagens

Poder de  
remoção

Distância de aplicação 
recomendada

60042
-  Spray para uma fácil remoção de resíduos de 

cola de superfícies de plástico, vidro e metal 
-  Remove etiquetas e resíduos de etiquetas, 

resíduos como gordura, alcatrão e resinas, 
resíduos da maioria das fitas adesivas e 
muitas outras manchas

- Isento de silicone e solventes clorados
- À base de limoneno de fontes naturais
- Evapora sem deixar resíduos e deixa um  
  agradável odor

20cm

60040

-  Spray versátil para uma limpeza rápida e fácil 
de superfícies de vidro e metal, máquinas e 
componentes plásticos

- Remove até as manchas mais difíceis, como  
  cera, óleo, gordura, restos de borracha,  
  resíduos de silicone
-  Prepara otimamente a superfície antes da 

aplicação de fitas adesivas ou cola em spray

-  Evapora sem resíduos, deixando um 
agradável odor

- À base de limoneno de fontes naturais
- Isento de silicone e solventes clorados

20 cm

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Solvente: Especial desaromatizado ml 200

 Petróleo, isopropanol, limoneno Pcs. SH/CX -/12

Distancia recomendada de aplicação 20 cm Cores transparente

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Solvente: Especial desaromatizado ml 500

 Petróleo, isopropanol, limoneno Pcs. SH/CX -/12

Distancia recomendada de aplicação 20 cm Cores transparente

Aplicação
 –  Spray para uma fácil remoção de resíduos de 
cola de superfícies de plástico, vidro e metal

 – Remove etiquetas e resíduos de etiquetas
 – Remove resíduos como gordura, alcatrão e  

 resinas, resíduos da maioria das fitas adesivas  
 e muitas outras manchas

Características do Produto
 –  Isento de silicone e solventes clorados
 – À base de limoneno de fontes naturais
 – Evapora sem deixar resíduos e deixa um  

 agradável odor

Aplicação
 –  Spray versátil para uma limpeza rápida e fácil  
de superfícies de vidro e metal, máquinas e  
componentes plásticos

 – Remove até as manchas mais difíceis, como  
 cera, óleo, gordura, restos de borracha, resíduos  
 de silicone
 – Prepara otimamente a superfície antes da  

 aplicação de fitas adesivas ou cola em spray

Características de Produto
 –  Evapora sem resíduos, deixando um agradável 
odor

 – À base de limoneno do fontes naturais
 – Isento de silicone e solventes clorados
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Segurança e Isolamento Elétrico
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Segurança e Isolamento Elétrico

4169 tesa® Fita de Marcação Permanente

60760 tesa®  Fita de Marcação

60950, 60951, 60952, 60953 tesa® Fitas Anti-Derrapantes

Aplicação
 –  Fita de marcação premium para marcação per-
manente de pavimentos com elevado tráfico

 – Delimitação de zonas de trabalho, marcação  
 de guias para veículos de transporte  
 controlados oticamente
 – Marcação de campos em eventos desportivos 

 
Características do Produto
 –   Elevada força adesiva
 – Resistência UV
 – Suporte em PVC robusto e resistente, os  

 empilhadores podem passar sobre a fita
 – Suporte extremamente flexível para aplicação  

 também em curvas

Aplicação
 –  Fita de marcação temporária
 – Para identificação e marcação de objetos  

 móveis e estáticos

Características do Produto
 –  Elevada força adesiva em muitas superfícies
 – Fita em PVC robusto e de elevada resistência  

 à abrasão
 – Cortável à mão

Aplicação
 –   Indicada para todas as  aplicações onde seja 
necessária proteção contra escorregadelas, 
ex: escadas, rampas, andaimes, entradas de 
edifícios, etc.

 – Fotoluminiscente: brilha no escuro durante um   
 longo período para fins de segurança e  
 advertência em zonas escuras
 – Transparente: torna as superfícies seguras  

 discretamente, ex: escadas de madeira

Características do Produto
 – Elevado poder adesivo
 – Pronunciado efeito anti-derrapante até 2 anos
 – Especialmente resistente à abrasão, forte e robusta
 – Resistente à radiação UV, temperatura, água   

 (salgada) e detergentes
 – tesa 60953 brilha no escuro

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]   180 m:mm  33:50                  100:100 

Adesividade/Aço [N/cm]   1.8 Pcs. SH/CX                            6/36                       -/3 

Alongamento à rutura [%] 200 Cores

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]   150 m:mm  33:50 

Adesividade/Aço [N/cm]    2 Pcs. SH/CX  6/36 

Alongamento à rutura [%] 220 Cores

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]     810, 810, 810, 850 tesa Cores m:mm Conteúdo SH/CX

Adesividade/Aço [N/cm]  5‘8, 5‘8, 5‘8, 10 60950 preto  15:25/50/100 6/36, 3/18, 3/9

Alongamento à rutura [%] 25, 25, 25, 200 60951 amarelo/preto 15:50 3/18

60952/60953      transparente/     fotoluminiscente15:25 6/36

Fitas de marcação e anti-derrapantes
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Segurança e Isolamento Elétrico
Fitas de Marcação e Anti-Derrapantes

55533 tesa® Fita Anti-Derrapante Banho e Duche

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]   990 m:mm  5:25 

Adesividade/Aço [N/cm]    5.9 Pcs. SH/CX  6/72 

Alongamento à rutura [%]    15 Cores

Aplicação
 –  Com a película de proteção tesa Easy Cover é fácil obter 
pavimentos ou degraus eficazmente antiderrapantes.  
Altamente eficaz proporciona uma superfície segura que  
melhora bastante a aderência em áreas escorregadiças.  
É uma forma de garantir proativamente a prevenção de  
acidentes dentro e fora da casa.

Características do Produto
 –  Fita bastante forte e duradoura
 – Forte aderência
 – Cortável à mão
 – Resistente à água, temperaturas, raios UV e agentes  

 de limpeza 
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tesaflex® 53988
tesa® PROFESSIONAL

FITA PARA ISOLAMENTO
ELÉTRICO

tesa.com/pt-pt

CERTIFICADO SEGUNDO NORMA IEC 60454-3-1, VDE, IMQ, SEMKO
CERTIFICAÇÕES VOC, REACH, E ROHS

ALTA TENSÃO DE RUPTURA DIELÉCTRICA. AUTO-EXTINGUÍVEL
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ISOLAMENTO

Segurança e Isolamento Elétrico

ELÉTRICO
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Segurança e Isolamento Elétrico

4163 tesaflex® 

53988 tesaflex® Certificada

Aplicação
 –  Para isolamento, marcação, agrupamento, repa-
ração, emendas e muitas outras aplicações

Características do Produto
 –  Massa adesiva acrílica resistente à radiação UV, 
indicada para aplicações permanentes

 – Resistente à temperatura até 105ºC
 – Tensão de rutura dielétrica 7000V

Aplicação
 –  Fita em PVC plastificado auto-extinguível
 – Para isolamento de fios e cabos, marcação,  

 agrupamento, reparação, emendas e muitas  
 outras aplicações

Características do Produto
 –  Boa flexibilidade e adesividade, mesmo a baixas 
temperaturas

 – Resistente à temperatura de 0°C a 90°C
 – Tensão de rutura dielétrica 7000V
 – Certificada pela VDE, IMQ e Semko, de acordo  

 com a norma ICE 60454-3-1
 – Fita de isolamento de acordo com a norma IEC
 – Retardante de chama
 – Certificações VOC, REACH, y RoHS

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]   130 m:mm 33:19 33:50

Adesividade/Aço [N/cm]   1.8 Pcs. SH/CX 5/120 3/36

Força dielétrica [V]  7000

Alongamento à rutura [%] 250 Cores

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]     150 m:mm 10:15 10:19       20:19       25:25        25:50         33:19

Adesividade/Aço [N/cm]     2.2 Pcs. SH/CX 10/250        10/250   10/200    10/250         4/64         10/200

Força dielétrica [V]  7000

Alongamento à rutura [%]   240 Cores

Fitas de Isolamento Elétrico
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Embalagem

EMBALAGEM
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Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]   46 m:mm 66:38        66:50

Adesividade/Aço [N/cm]   2.2 Pcs. SH/CX  6/48         6/36

Alongamento à rutura [%] 145 Cores

Embalagem
Para Embalagem e Reforço

4120 tesa® Fita de Embalagem em PVC

4024 tesa® Fita de Embalagem Universal em PP

Aplicação
 –  Aplicação universal
 – Especialmente indicado para fecho de caixas  

 de expedição de peso ligeiro a médio

Características do Produto
 –  Fita de embalagem em PVC com adesivo de 
borracha natural

 – Boa resistência ao choque

Aplicação
 –  Fita em PP de boa performance para fecho de 
caixas de peso ligeiro a médio

Características do Produto
 –  Boa adesividade em cartão, devido à elevada 
adesividade inicial

 – Desenrolamento silencioso
 – Massa adesiva acrílica, isenta de solventes,  

 com excelente resistência ao envelhecimento

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]   49 m:mm 66:38        66:50

Adesividade/Aço [N/cm]     2 Pcs. SH/CX  8/48         6/36

Alongamento à rutura [%] 75 Cores

Dados Técnicos Dimensões e Embalagem

Espessura total [µm]     50 m:mm                                        66:38          66:50

Adesividade/Aço [N/cm]       2 Pcs. SH/CX                                8/48            6/36

Alongamento à rutura [%]  140 Cores

Em
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Aplicação
 –   tesa® 4089 PV6 é composta por um suporte 
em PP com 28µm e massa adesiva em borracha 
natural.

Características do Produto
 – Fecho manual e automático e caixas de peso  

 leve a médio.

4089 tesa® Fita em PP
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Insect Stop

INSECT STOP
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Insect Stop
Redes Anti-Insetos

tesa® 55343 / 55915 / 55345 Insect Stop para Janelas e Portas

tesa® 55347 Insect Stop Recarga Velcro

tesa® 55922 Insect Stop para Janelas com Portadas

Aplicação
 –  As redes Anti-Insectos tesa® Insect Stop 
COMFORT oferecem uma verdadeira proteção 
contra os insetos e adicionalmente permitem ter 
abertas as portas e janelas para uma ventilação 
permanente.

Características do Produto
 – Com “Sistema de Aplicação Fácil”, que inclui   

 elemento de corte e aplicador
 – Remoção sem resíduos
 – Resistente à radiação UV
 – Lavável até 30°C
 – Rede reutilizável

Aplicação
 –  Com a fita de recarga, pode-se colocar de novo 
a rede, sem ter que adquirir uma nova rede.

Características do Produto
 –  Remoção sem resíduos
 – Utilizável em todo o tipo de parapeitos ou  

 ombreiras: alumínio, madeira, ou PVC
 – Permite uma forte fixação da rede

Aplicação
 –  A rede anti-insectos OPEN/CLOSE oferece 
uma autêntica proteção contra os insetos com 
possibilidade de recolher a rede quando não se 
utiliza.

Características do Produto
 –  Ideal para janelas com portadas e janelas com 
vasos exteriores

 – De fácil abertura e fecho da rede
 – Com o “Sistema de “Aplicação Fácil” com  

 elemento de corte e aplicador incluídos
 – Remoção sem resíduos
 – Lavável até 30°C

Dimensões e Embalagem

                                               55343 ( janelas) 55915 ( janelas) 55345 (portas)

m:mm 1,3:1500 1,7:1800 2 x 0,65:2200

Pcs. SH/CX -/5 -/5 -/5

Cores

Dimensões e Embalagem

m:mm 5,60m : 10mm

Pcs. SH/CX -/18

Cores

Dimensões e Embalagem

m:mm 1,30m : 1500mm

Pcs. SH/CX -/5

Cores
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tesa® 55187 Insect Stop COMFORT - Janelas de Correr / 55836 tesa® Insect Stop COMFORT - Camas

tesa® 55672 / 55679 Insect Stop STANDARD para Portas e Janelas

tesa® 55198 Lamelas para Portas STANDARD

Características do Produto tesa® 55187
 –  Para janelas de correr
 – Rede de fácil abertura e fecho
 – O produto é montado no interior
 – Lavável até 30°C
 – Rede reutilizável

Características do Produto tesa® 55836
 –  Para camas individuais ou de casal
 – Indicado para tetos de até 2,5m de altura
 – Lavável a 30°C
 – Embalada numa prática bolsa de nylon, de  

 viagem.
 – Reutilizável

Aplicação
 – A rede anti-insectos tesa® Insect Stop STANDARD 

 oferecem uma verdadeira proteção contra insetos e  
 adicionalmente permitem abrir portas e janelas para  
 arejamento em qualquer momento.

Características do Produto
 –  Remoção sem resíduos
 – Resistente à radiação UV

Dimensões e Embalagem

                  55187 55836

m:mm 1,20 : 1400 12,5 : 2500

Pcs. SH/CX -/5 -/6

Cores

Aplicação
 – As Lamelas tesa® para portas estão especialmente  

 desenhadas para varandas e portas de acesso ao  
 exterior. Evita a entrada de insetos, enquanto  
 permite passar sem problemas. A apresentação  
 permite que as lamelas voltem à sua posição  
 inicial quando se passe através delas. 

Características do Produto
 –  Sistema de lamelas que bloqueiam a entrada de 
insetos

 – Com pesos para a estabilidade das lamelas da  
 rede anti-insetos
 – Devido à fixação com a tecnologia tesa Powerstrips®  

 remove-se sem deixar resíduos

Dimensões e Embalagem

m:mm 0,95m : 2200m 

Pcs. SH/CX -/4 

Cores

Insect Stop
Redes Anti-Insetos

Dimensões e Embalagem

                  55672 55679

m:mm 1,30 : 1500 2 x 0,65:2200

Pcs. SH/CX -/24 -/15

Cores
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Calafetagem
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Dimensões e Embalagem

                 05390 05391

m:mm 6m x 9m 25m x 9m

Pcs. SH/CX -/10 -/10

Cores

Dimensões e Embalagem

m:mm 6m x 9m

Pcs. SH/CX -/8

Cores

Dimensões e Embalagem

m:mm 6m x 9m

Pcs. SH/CX -/10

Cores

tesamoll® 5417 Silicone PREMIUM FLEXIBLE

tesamoll® 05393 Borracha CLASSIC Perfil D

tesamoll® 05390 / 05391 Borracha Classic Perfil P

Aplicação
 –  O perfil de silicone tesamoll® PREMIUM  
FLEXIBLE é fácil de aplicar em portas e janelas. 
Protege do frio, calor, pó, sujidade, ruído e  
permite poupar energia.

 –  O perfil de silicone permite a adaptação desde as 
frestas mais pequenas às maiores.

Características do Produto
 –  Poupança energética até 40%
 – Duração até 15 anos
 – Resistente às condições climatéricas,  

 radiação UV e ozono
 – Silicone adequado para qualquer fresta de 1 a 7 mm
 – Resistente à temperatura entre -50°C até +60°C

Aplicação
 – Perfil em borracha tesamoll perfil D é fácil de aplicar 

  em janelas e portas
 – Especialmente útil para as frestas maiores, devido  

 ao seu perfil em forma de D 

Características do Produto
 –  Poupança energética até 40%
 – Para frestas de 3 a 7mm
 – Resistente à intempérie, à radiação UV e ao ozono
 – Borracha auto-adesiva de duração até 8 anos
 – Limpo e fácil de colocar
 – Retira-se facilmente sem resíduos
 – Resistente a temperaturas entre -50ºC até +60ºC

Aplicação
 – O perfil em borracha tesamoll® Perfil P é fácil de  

 aplicar em janelas e portas. Especialmente útil  
 para as frinchas maiores, devido ao seu perfil em  
 forma de P. 

Características do Produto
 –  Poupança energética até 35%
 – Veda frinchas de 2 a 5mm
 – Resistente à chuva, vento, frio e radiação UV
 – Durabilidade até 8 anos
 – Limpo e fácil de colocar
 – Remoção fácil e sem resíduos
 – Resistente a temperaturas de -50ºC até +60ºC

Calafetagem
Perfis e Veda Portas
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Dimensões e Embalagem

m:mm 1m x 38mm

Pcs. SH/CX -/10

Cores

Dimensões e Embalagem

                 05463 05464

m:mm 6m x 9m 25m x 9m

Pcs. SH/CX -/10 -/10

Cores

Dimensões e Embalagem

                                               05452 05454 05456

m:mm 10m x 9m 10m x 15m 10m x 25m

Pcs. SH/CX -/32 -/20 -/12

Cores

tesamoll® 05463 / 05464 Borracha Classic Perfil E

tesamoll® 05452 / 05454 / 05456 Perfil em Espuma

tesamoll® 05422 Perfil Veda Portas

Aplicação
 – O perfil em borracha tesamoll® Perfil E é fácil  

 de aplicar em janelas e portas. Especialmente  
 útil para as frinchas maiores, devido ao seu  
 perfil em forma de E. 

Características do Produto
 –  Poupança energética até 20%
 – Para frinchas de 1 a 3,5mm
 – Resistente à chuva, vento, frio e radiação UV
 – Durabilidade até 8 anos
 – Limpo e fácil de colocar
 – Remoção fácil e sem resíduos
 – Resistente a temperaturas de -50ºC até +60ºC

Aplicação
 – Perfil tesamoll® em Espuma para janelas e  

 portas. 
 – Fácil de adaptar a qualquer perfil. 

Características do Produto
 – Perfil de espuma universal
 – Para frinchas pequenas de 1 a 5 mm
 – Durabilidade até 2 anos
 – Macia e fexível

Aplicação
 – Uma alternativa simples às réguas veda portas. 
 – Tira de borracha que veda até 20mm.

Características do Produto
 –  Protege do frio, calor, pó, ruído e correntes de ar
 – Tira de borracha adesiva para pavimentos   

 uniformes
 – Fácil e rápido de colocar
 – Duradouro

Calafetagem
Perfis e Veda Portas
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Dimensões e Embalagem

                 05403 05433

m:mm 1m x 43mm 1m x 37mm

Pcs. SH/CX -/5 -/5

Cores

Dimensões e Embalagem

m:mm 1m x 40mm

Pcs. SH/CX -/5

Cores

Dimensões e Embalagem

m:mm 5m x 5mm

Pcs. SH/CX -/10

Cores

tesamoll® 05365 Perfil V

tesamoll® 05405 Réguas Veda Portas COMFORT Alumínio

tesamoll® 05403 Régua Veda Portas para Alcatifas / 05433 Régua Veda Portas Standard

Aplicação 

 – Escova de PP auto-adesivo para o isolamento  
 de portas e janelas de correr.

Características do Produto
 –  Permite uma poupança energética
 – Para frinchas de 2 a 4 mm
 – Durabilidade de 6 anos
 – Permite um deslizamento perfeito de portas  

 e janelas
 – Resistente à intempérie
 – Previne a entrada de insetos
 – Fácil de aplicar e retirar

Aplicação
 – As réguas veda portas tesamoll® protegem da corrente  

 de ar, frio e pó. A escova de nylon de elevada qualidade  
 assegura uma vedação perfeita. 

Características do Produto
 –  Com escova basculante, de nylon, resistente  
ao desgaste

 – Para pavimentos irregulares com frinchas  
 de até 15 mm
 – Durabilidade 8 anos
 – Material: alumínio lacado

Características tesa® 05403
 –  Régua adesiva de PVC para pavimentos com 
alcatifas e tapetes

 – Para frinchas até 15 mm
 – Durabilidade 6 anos
 – Material: plástico 

Características tesa® 05433
 –  Régua adesiva para pavimentos lisos ou  
ligeiramente rugosos

 – Para frinchas até 12 mm
 – Durabilidade 4 anos
 – Material: plástico
 – Resistente à radiação UV e à abrasão

Calafetagem
Perfis e Veda Portas
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Dimensões e Embalagem

m:mm 1m x 700mm

Pcs. SH/CX -/5

Cores                           Prateado

Dimensões e Embalagem

m:mm 0,95m x 25mm

Pcs. SH/CX -/20

Cores

Dimensões e Embalagem

m:mm 5m x 20mm

Pcs. SH/CX -/15

Cores

tesamoll® 05418 Rolo Duplo

tesamoll® 05443 Perfil Isolador de Borracha EPDM

tesamoll® 55157 Película Refletora de Calor

Aplicação
 – O rolo duplo tesamoll® protege do frio,  

 correntes de ar e pó. Pode ser facilmente  
 instalado por baixo da porta, sem parafuros  
 ou pregos. 

Características do Produto
 –  Produto flexível, não adesivo, em PVC de  
elevada densidade e revestimento em poliéster

 – Para frinchas até 22 mm
 – Pode ser cortado à medida desejada

Aplicação
 – Isola e protege tubos exteriores contra a  

 congelação.

Características do Produto
 –  Efeito anti-escape de líquidos e gases
 – Resistente à radiação UV, ozono e gorduras
 – Eficaz também como isolador acústico e   

 eléctrico

Aplicação
 – Evita que o calor emitido pelos radiadores  

 se dissipe pelas paredes.

Características do Produto
 –  Espuma de poliuterano revestida com alumínio
 – Indicado para colocar por trás do aquecedor
 – Adaptável a todos os tipos de radiadores

Calafetagem
Perfis e Veda Portas
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FIXAÇÃO

Fixação Reversível

REVERSÍVEL
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Dimensões e Embalagem

m:mm 1:20

Pcs. SH/CX 6/60

Cores                           

Dimensões e Embalagem

mm Ø 16

Pcs. SH/CX 12/108 (8 pares)

Cores                         

Dimensões e Embalagem

                 55224 55225

m:mm 1:20 2,5:20

Pcs. SH/CX 6/60 6/54

Cores

Fixação Reversível
tesa ON & OFF

tesa® 55224 /55225 ON&OFF Fitas de Fixação Reversível UNIVERSAL 

tesa® 55226 ON&OFF Circulos de Fixação Reversível UNIVERSAL

tesa® 55231 ON&OFF Fita de Fixação Reversível Coser & Colar UNIVERSAL

Aplicação
 – A fita tesa On&Off de uso universal é feita 

   com uma tecnologia versátil de montagem,  
   para utilizar com objetos que quer fixar e  
   remover de forma fácil. 

Características do Produto
 –  Permite abrir e fechar até 10.000 vezes
 – Pode ser cortada à medida desejada
 – Segura objetos leves, com firmeza e segurança

Aplicação
 – As rodelas autoadesivas On&Off de uso  

 universal tesa para por e tirar pequenos  
 objetos são as melhores soluções de  
 organização para a sua casa e secretária.

Características do Produto
 –  Permite abrir e fechar até 10.000 vezes
 – Pode ser cortada à medida desejada
 – Segura objetos leves, com firmeza e segurança

Aplicação
 – Com a fita On&Off para uso universal colar e  

 coser tesa tem a solução ideal para juntar têxteis  
 em superfícies firmes, removível sempre que  
 precisar.

Características do Produto
 –  Permite abrir e fechar até 10.000 vezes
 – Cose-se de um lado
 – Cola-se do outro
 – Para fixar tecidos a superfícies duras
 – Ideal para decorar com têxteis para o lar
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Dimensões e Embalagem

m:mm 0,2:12

Pcs. SH/CX 12/96 (5 unidades)

Cores                              várias

Dimensões e Embalagem

m:mm 5:10

Pcs. SH/CX 12/96

Cores                             

Dimensões e Embalagem

                 55228 (2 pares) 55229

m:mm 0,1:50 1:50

Pcs. SH/CX 12/96 6/36

Cores

tesa® 55228 / 55229 ON&OFF Tiras de Fixação Reversível EXTRA FORTE

tesa® 55236 ON&OFF Tiras para Agrupamento de Cabos

tesa® 55239 ON&OFF Fita para Agrupamento de Cabos

Aplicação
 – Um método efetivo para fixar objetos  

 pesados. As tiras de On & Off podem  
 ser abertas e fechadas até 1.000 vezes.

Características do Produto
 –  Adesivo extra-forte
 – Tecnologia de ganchos resistente
 – Formato especial em “garra” do lado  

 do gancho

Aplicação
 – Com as tiras agrupadoras de cabos tesa On&Off  

 tem uma solução flexível e reutilizável para juntar e  
 organizar os seus cabos áudio, vídeo e de energia. 

Características do Produto
 –  Para juntar e prender cabos de aparelhos eléctricos,
 – acessórios e outros objetos de forma prática
 – Várias aplicações, reutilizável
 – Abre e fecha até 1.000 vezes

Aplicação
 – Imprescindível para organizar cabos.

Características do Produto
 –  Para juntar e prender cabos de aparelhos  
eléctricos

 – Acessórios e outros objetos
 – Pode cortar-se à medida desejada
 – Várias aplicações, reutilizável
 – Abre e fecha até 1.000 vezes

Fixação Reversível
tesa ON & OFF
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Dimensões e Embalagem

Ref.                                   77732 77733

Conteúdo 16 tiras 8 tiras

Capacidade suporte      0,2kg/tira                                           1,0kg/tira

Pcs. SH/CX 15/15 15/15

Cores

Dimensões e Embalagem

Ref.                                    77734 77735

Conteúdo 5 ganchos - 8 tiras 2 ganchos - 4 tiras

Pcs. SH/CX 10/160 8/128

Cores                             

tesa® 77732 / 77733 - Sistema de montagem inteligente para superfícies transparentes

tesa® 77734 / 77735 - Sistema de montagem inteligente para superfícies transparentes

Aplicação
 – Recarga para o Gancho Adesivo para  

 Superfícies Transparentes e Vidro.  
 Para reutilização com o gancho adesivo ou  
 uso autónomo.

Características do Produto
 –  Para superfícies interiores transparentes e sólidas
 – Para objetos leves até 0,2kg por fita
 – É possível usar a tira sem o gancho
 – Removível sem deixar marca 

Aplicação
 – Gancho adesivo transparente.  

 Fixação invisível para decoração e  
 objetos leves em superfícies  
 transparentes e sólidas como o vidro.

Características do Produto
 –  Para superfícies interiores transparentes  
e sólidas

 – Para objetos leves
 – Removível sem deixar marca
 – Reutilizável com uma nova tira
 – Resistente aos raios UV

Sistemas de Fixação
Sistemas de Fixação Inteligente
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Dimensões e Embalagem

Ref.                                   77740 77741

Dimensões (m/mm)           1,5/19                                                5/19

Pcs. SH/CX 12/72 10/60

Cores

Dimensões e Embalagem

Ref.                                        77770 77771

Conteúdo 9 tiras 6 tiras

Capacidade suporte    0,5kg/tira 1,0kg/tira

Pcs. SH/CX 15/15 15/15

Cores                           

Dimensões e Embalagem

Ref.                                        77931

Conteúdo 80g

Pcs. SH/CX 6/48

Cores                         

Sistemas de Fixação
Sistemas de Fixação Inteligente

tesa® 77740 / 77741 - Sistema de montagem inteligente para superfícies transparentes

tesa® 77931 - Sistema de montagem inteligente para superfícies transparentes

tesa® 77770 / 77771 - Sistema de montagem inteligente para superfícies porosas

Aplicação
 – Fita de montagem para superfícies  

 transparentes e vidro que suporta até  
 20 kg/m. Solução permanente e invisível  
 para fixar itens em superfície transparente.

Características do Produto
 –  Para superfícies interiores transparentes  
e sólidas

 – Suporta até 20 kg/m*
 – Para utilizações permanentes
 – Quase invisível

Aplicação
 – Cola de montagem para superfícies  

 transparentes e vidro 10 kg/cm2  
 (DIN EN 205). Para fixar objetos de  
 forma permanente e quase invisível  
 em superfícies estáveis

Características do Produto
 –  Para superfícies interiores transparentes e 
estáveis 

 – Suporta até 10 kg/cm2 (mediante a norma  
 DIN EN 205) 
 – Para aplicações permanentes 
 – Quase invisível 

Aplicação
 – Recarga para prego adesivo para parede   

 pintada e estuque. Para reutilização do  
 prego adesivo. A solução inteligente para  
 pendurar fotografias.

Características do Produto
 –  Tira para reutilização* do Prego Adesivo para 
parede pintada e estuque 0,5kg

 – Superfícies texturadas
 – Até 0,5kg** e 1Kg por tira, respectivamente
 – Removível sem vestígios

*só para prego adesivo
**Leia as instruções para conseguir resultados
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Dimensões e Embalagem

Ref.                                       77774 77777

Conteúdo 2 pregos adesivos - 3 tiras 2 pregos adesivos - 6 tiras

Pcs. SH/CX 8/128 8/128

Cores

Dimensões e Embalagem

Ref.                                       77772 77773 77776

Conteúdo 2 pregos adesivos - 3 tiras 2 pregos adesivos - 3 tiras 2 pregos adesivos - 6 tiras

Pcs. SH/CX 8/128 8/128 8/128

Cores  

Dimensões e Embalagem

Ref.                                       77775

Conteúdo 2 parafusos - 3 tiras

Pcs. SH/CX 6/96

Cores                             

tesa® 77772 / 77773 / 77776 - Sistema de montagem inteligente para superfícies porosas

tesa® 77774 / 77777 - Sistema de montagem inteligente para superfícies porosas

tesa® 77775 - Sistema de montagem inteligente para superfícies porosas

Aplicação
 – Prego adesivo. Para pendurar objetos  

 decorativos como fotografias em  
 superfícies texturadas e sensíveis  
 como parede pintada, estuque ou  
 gesso. 

Características do Produto
 –  Para superfícies porosas e sensíveis como 
parede pintada, estuque, papel de parede 
ou gesso

 – Remoção sem marcas
 – Reutilizável com uma nova tira

Aplicação
 – Prego adesivo de altura ajustável.   

 Para pendurar e alinhar fotografas em  
 superfícies texturadas como parede  
 pintada, estuque, papel de parede ou  
 gesso. 

Características do Produto
 –  Para superfícies porosas e sensíveis como 
parede pintada, estuque, papel de parede 
ou gesso

 – Altura ajustável para alinhamento
 – Remoção sem marcas
 – Reutilizável com uma nova tira 

Aplicação
 – Parafuso adesivo de altura ajustável até  

 1kg. Para pendurar e alinhar decorações em  
 superfícies texturadas como parede pintada,  
 estuque ou papel de parede.

Características do Produto
 –  Para superfícies porosas e sensíveis como parede 
pintada, estuque, papel de parede ou gesso

 – Suporta até 1kg* por prego ou 2kg, usando  
 2 pregos
 – Altura ajustável para alinhamento
 – Remoção sem marcas
 – Reutilizável com uma nova tira

Sistemas de Fixação
Sistemas de Fixação Inteligente
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Dimensões e Embalagem

Ref.                                       77760 77761

Conteúdo 9 tiras 6 tiras

Capacidade suporte       2,0kg/tira 3,0kg/tira

Pcs. SH/CX 15/15 15/15

Cores

Dimensões e Embalagem

Ref.                                        77933

Conteúdo 90g/80ml

Pcs. SH/CX 15/15

Cores                         

Dimensões e Embalagem

Ref.                                   77742 77743

Dimensões (m/mm)          1,5/19                                               5/19

Pcs. SH/CX 10/60 10/60

Cores

Sistemas de Fixação
Sistemas de Fixação Inteligente

tesa® 77742 / 77743 - Sistema de montagem inteligente para superfícies porosas

tesa® 77933 - Sistema de montagem inteligente para superfícies porosas

tesa® 77760 / 77761 - Sistema de montagem inteligente para superfícies lisas

Aplicação
 – Fita de montagem bi-adesiva para parede  

 pintada e estuque que suporta até 10 kg/m.  
 Uma forma permanente de fixar em  
 superfícies texturadas e sensíveis.

Características do Produto
 –  Para superfícies interiores porosas e sensíveis 
como parede pintada, papel de parede e gesso

 – Suporta até 10 kg/m*
 – Para utilizações permanentes

Aplicação
 – Cola de montagem para parede pintada  

 e estuque 10 kg/cm2 (DIN EN 205).  
 Para fixação permanente de objetos em  
 superfícies interiores, texturadas e  
 sensíveis.

Características do Produto
 –  Para superfícies porosas e sensíveis como 
parede pintada, estuque, papel de parede ou 
gesso

 – Suporta até 10 kg/cm2 (mediante a norma  
 DIN EN 205)
 – Para aplicações permanentes 

Aplicação
 – Recarga para prego adesivo para azulejos  

 e metal. Para reutilização do prego adesivo  
 ou para uso autónomo.

Características do Produto
 –  Para reutilizar o Prego Adesivo para Azulejos  
e Metal

 – Para superfícies interiores, lisas e estáveis  
 como azulejos
 – Cada tira suporta objetos até 2kg e 3kg  

 respectivamente
 – Pode ser usada sem prego
 – Removível sem vestígios

*Para obter os melhores resultados, leia as instruções.  
Recomendamos o máximo de 6kg por aplicação / objeto
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Dimensões e Embalagem

Ref.                                       77762 77763 77766

Conteúdo 2 pregos adesivos - 3 tiras 2 pregos adesivos - 3 tiras 2 pregos adesivos - 6 tiras

Pcs. SH/CX 8/128 8/128 8/128

Cores  

tesa® 77762 / 77763 / 77766 - Sistema de montagem inteligente para superfícies lisas

tesa® 77764 / 77767 - Sistema de montagem inteligente para superfícies lisas

tesa® 77765 - Sistema de montagem inteligente para superfícies lisas

Aplicação
 – Prego adesivo. Perfeito para pendurar  

 objetos decorativos e utensílios de  
 cozinha em superfícies lisas e  
 estáveis como azulejos e metal.  

Características do Produto
 – Para superfícies interiores lisas e  

 estáveis como azulejos 
 – Removível sem deixar vestígios 
 – Reutilizável com nova tira 

Aplicação
 – Prego adesivo de altura ajustável. 

 Ideal para fixar e alinhar objetos como  
 utensílios de cozinha em superfícies  
 lisas e estáveis como azulejos e  
 metal. 

Características do Produto
 –  Para superfícies interiores lisas e  
estáveis como azulejos

 – Altura ajustável para alinhamento  
 dos objetos
 – Removível sem deixar vestígios
 – Reutilizável com nova tira

Aplicação
 – Parafuso adesivo ajustável em altura até  

 3kg. Perfeito para fixar decorações e  
 utensílios de cozinha em superfícies lisas  
 e estáveis como azulejos e metal.

Características do Produto
 –  Para superfícies interiores lisas e estáveis como 
azulejos

 – Para objetos até 3kg por parafuso ou 6kg por  
 2 parafusos
 – Altura ajustável para alinhar objetos
 – Removível sem deixar vestígios
 – Reutilizável com nova tira

Sistemas de Fixação
Sistemas de Fixação Inteligente

Dimensões e Embalagem

Ref.                                       77764 77767

Conteúdo 2 pregos adesivos - 3 tiras 2 pregos adesivos - 6 tiras

Pcs. SH/CX 8/128 8/128

Cores

Dimensões e Embalagem

Ref.                                       77765

Conteúdo 2 parafusos - 3 tiras

Pcs. SH/CX 6/96

Cores                             
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Dimensões e Embalagem

Ref.                                   77746 77747

Dimensões (m/mm)          1,5/19                                                5/19

Pcs. SH/CX 12/72 10/60

Cores

Dimensões e Embalagem

Ref.                                   77944 77945

Dimensões (m/mm)          1,5/19                                                5/19

Pcs. SH/CX                       12/72 10/60

Cores

Sistemas de Fixação
Sistemas de Fixação Inteligente

tesa® 77746 / 77747 - Sistema de montagem inteligente para superfícies lisas

tesa® 77944 / 77945 - Sistema de montagem inteligente para superfícies lisas

tesa® 77935 - Sistema de montagem inteligente para superfícies lisas

Aplicação
 – Fita de montagem bi-adesiva para Azulejos  

 e Metal até 100 kg/m. A solução mais forte   
 para fixar objetos em superfícies lisas e  
 sólidas como azulejos.

Características do Produto
 –  Para superfícies interiores lisas e sólidas como 
azulejos

 – Pode suportar até 100 kg/m*
 – Para utilizações permanentes  

Aplicação
 – A Fita de montagem bi-adesiva para  

 azulejos e metal permite a fixação  
 permanente em ambientes húmidos como  
 WC’s. Suporta espelhos com espessura  
 até 4mm.

Características do Produto
 – Para superfícies interiores lisas e sólidas  

 como azulejos
 – Adequada a ambientes húmidos como  

 casas-de-banho
 – Especialmente adequadas a espelhos e objetos   

 com espessura até 4mm
 – Para utilizações permanentes 

Aplicação
 – Cola de montagem para azulejos e  

 metal 14 kg/cm2 (DIN EN 205) de   
 secagem rápida. Fixação de objetos  
 em superfícies lisas e estáveis como  
 azulejos e metais.

Características do Produto
 –  Para superfícies lisas e estáveis como 
azulejos interiores 

 – Suporta até 14 kg/cm2 (segundo a norma  
 DIN EN 205) 
 – Para aplicações permanentes 
 – Secagem rápida

Dimensões e Embalagem

Ref.                                        77935

Conteúdo 110g /80ml 

Pcs. SH/CX 6/48

Cores                         
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Dimensões e Embalagem

Ref.                                       77904

Conteúdo 2 parafusos

Pcs. SH/CX 6/96

Cores  

Dimensões e Embalagem

Ref.                                       77902 77905 77908

Conteúdo 2 parafusos 2 parafusos 2 parafusos

Pcs. SH/CX 6/96 6/96 6/96

Cores  

Dimensões e Embalagem

Ref.                                       77903 77906 77909

Conteúdo 2 parafusos 2 parafusos 2 parafusos

Pcs. SH/CX 6/96 6/96 6/96

Cores  

tesa® 77901 / 77904 / 77907 - Sistema de montagem inteligente para superfícies rugosas

tesa® 777902 / 77905 / 77908 - Sistema de montagem inteligente para superfícies rugosas

tesa® 777903 / 77906 / 77909 - Sistema de montagem inteligente para superfícies rugosas

Aplicação
 – Parafuso adesivo até 2,5kg/parafuso,  

 5kg/parafuso e 10kg/parafuso. 
 Ideal para fixar objetos com cantos  
 em superfícies rugosas e estáveis   
 como tijolo e pedra.

Características do Produto
 –  Superfícies rugosas e estáveis como  
tijolo e pedra

 – Pode ser alinhado para ficar oculto  
 atrás do item
 – Removível de superfícies firmes
 – Uso interior e exterior, pode ser usada  

 sem prego
 – Removível sem vestígios

Aplicação
 – Parafuso adesivo até 2,5kg/parafuso,  

 5kg/parafuso e 10kg/parafuso,  
 repectivamente. 
 Ideal para fixar objetos com  
 superfícies traseiras estreitas em  
 superfícies rugosas e estáveis como  
 tijolo e pedra.

Características do Produto
 –  Superfícies rugosas e estáveis como  
tijolo e pedra

 – Pode ser alinhado para ficar oculto atrás  
 do item
 – Removível de superfícies firmes
 – Uso interior e exterior   

Aplicação
 – Parafuso adesivo até 2,5kg/parafuso,   

 5kg/parafuso e 10kg/parafuso,  
 repectivamente. 
 Ideal para a fixação visível de  
 objetos em superfícies rugosas  
 como tijolo e pedra.

Características do Produto
 –  Superfícies rugosas e estáveis como  
tijolo e pedra

 – Com capa metálica para usos à vista
 – Removível de superfícies firmes
 – Uso interior e exterior 

Sistemas de Fixação
Sistemas de Fixação Inteligente
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Dimensões e Embalagem

Ref.                                        77937

Conteúdo 110gr/80ml

Pcs. SH/CX 6/48

Cores                         

Dimensões e Embalagem

Ref.                                   77748 77749

Dimensões (m/mm)          1,5/19                                                5/19

Pcs. SH/CX                       12/72 10/60  

Cores

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 10 tiras

Pcs. SH/CX 15/240

Cores  

Sistemas de Fixação
Sistemas de Fixação Inteligente

tesa® 77748 / 77749 - Sistema de montagem inteligente para superfícies rugosas

tesa® 77937 - Sistema de montagem inteligente para superfícies rugosas

tesa® 58060 Powerstrips® Tiras LARGE 2kg

Aplicação
 – Fita de fixação para pedra e tijolo que  

 suporta até 10 kg/m. A solução resistente  
 às condições atmosféricas para fixar em  
 superfícies estáveis exteriores.

Características do Produto
 –  Superfícies interiores e exteriores estáveis  
como tijolos e pedra

 – Suporta até 10 kg/m*
 – Uso permanente
 – Ideal uso exterior

Aplicação
 – Cola para tijolo e pedra até 23 kg/cm2  

 (DIN EN 205) de secagem rápida. Fixação   
 permanente em superfícies interiores e   
 exteriores, rugosas e estáveis como tijolo

Características do Produto
 –  Para superfícies rugosas e estáveis como  
tijolo e pedra 

 – Fixação extraforte até 23 kg/cm2  
 (segundo norma DIN EN 205) 
 – Para aplicações permanentes 
 – Para aplicações exteriores 
 – Secagem rápida 

Aplicação
 – As Tiras tesa Powerstrips® Large tesa são  

 adesivas e de dupla face. Ideais e muito  
 práticas a fixar de forma removível objetos  
 planos até 2kg, em muitas superfícies 

Características do Produto
 – Fixação forte de objectos na maioria das superfícies* 
 – Remoção sem vestígios graças à tecnologia  

 única Powerstrips® 
 – Fixa um peso máximo de 2kg em superfícies suaves 
 – Adequada a toda a gama de acessórios  

 Powerstrips® Large 
 – A sua utilização não é adequada em poliestireno,  

 material à base de espuma, superfícies com  
 camada não aderente, materiais porosos 

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.
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Dimensões e Embalagem

Conteúdo 1 gancho + 2 tiras

Pcs. SH/CX -/-

Cores

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 2 ganchos + 2 tiras

Pcs. SH/CX -/-

Cores                             

tesa Powerstrips® 58013 / 58063 / 58050 Ganchos LARGE 2kg

tesa Powerstrips® 58266 Gancho LARGE 2kg

tesa Powerstrips® 58272 Ganchos LARGE 2kg

Aplicação
 – Na cozinha, casa de banho ou no resto 

 do lar, os Ganchos Large Powerstrips  
 tesa adesivos penduram objetos  
 com segurança e simplicidade.

Características do Produto
 –  Fáceis de montar sem brocas, parafusos  
ou pregos

 – Aguentam até 2kg
 – Remoção sem vestígios graças à tecnologia   

 única Powerstrips®

 – Fabricados com plástico de elevada qualidade
 – Podem ser usados em azulejos, vidro,  

 madeira, plástico e várias outras superfícies*

Aplicação
 – Na cozinha, casa de banho ou no resto 

 do lar, os Ganchos Large Powerstrips  
 tesa adesivos penduram objetos  
 com segurança e simplicidade.

Características do Produto
 –  Fixação forte e segura para objetos na maioria das 
superfícies lisas*

 – Fixação até 2kg
 – Para muitas aplicações em casa e no escritório
 – Fáceis de colocar e retirar
 – Remoção sem resíduos

Aplicação
 – A solução alternativa ao martelo, parafusos, ou  

 pregos: Devido à tecnologia patenteda de tesa  
 Powerstrips®, as tiras apresentam uma fixação  
 segura e forte em superfícies lisas e removem-se  
 sem deixar resíduos.

Características do Produto
 –  Fixação forte e segura para objetos na maioria 
das superfícies lisas*

 – Fixação até 2kg
 – Para muitas aplicações em casa e no escritório
 – Fáceis de colocar e retirar
 – Remoção sem resíduos

Powerstrips
Ganchos para Fixação

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

Dimensões e Embalagem

Ref.                                       58013 58063 58050

Conteúdo 2 ganchos + 4 tiras Large 2 ganchos + 4 tiras Large 2 ganchos + 4 tiras Large

Pcs. SH/CX 6/96 6/96 6/96

Cores  
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Dimensões e Embalagem

Conteúdo 14 tiras SMALL

Pcs. SH/CX 15/240

Cores                           

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 1 gancho - 4 tiras Large

Pcs. SH/CX 6/48

Cores                         

Powerstrips
Ganchos para Fixação

tesa Powerstrips® 58010 / 58051 Ganchos LARGE 2kg

tesa® 58095 Powerstrips® Ganchos Trio

tesa® 58560 Powerstrips® Tiras SMALL 1kg

Aplicação
 – Os práticos ganchos Classic LARGE tesa  

 Powerstrips® suportam até 2kg sem dificuldade.   
 Ideais para fixar objectos na cozinha, casa de   
 banho, ou em viagem.

Características do Produto
 –  Fáceis de aplicar sem furar ou aparafusar
 – Remoção sem resíduos devido à tecnologia   

 Powerstrips®

 – Fabricados em plástico de elevada qualidade
 – Podem ser utilizados em azulejos, vidro,  

 madeira, plásico e outras superfícies lisas*

Aplicação
 – Com o gancho Trio tesa Powerstrips®, os  

 utensílios da cozinha, casa de banho, ou  
 entrada, podem ser pendurados em grupos  
 de três.

Características do Produto
 –  Fabricado em plástico de elevada qualidade
 – Suporta até 3kg
 – Podem ser utilizados em azulejos, vidro,  

 madeira, plásico e outras superficies lisas*
 – Fácil de montar sem perfuração, parafusos  

 ou pregos
 – Remoção sem resíduos devido à tecnologia   

 Powerstrips®

Aplicação
 – As Tiras Powerstrips Small tesa adesivas de  

 dupla face, são perfeitas para fixar e  
 remover objetos planos até 1kg na maioria das   
 superfícies. Surpreenda-se!  

Características do Produto
 –  Fixação segura para decorações até 1kg*
 – Remoção sem resíduos devido à tecnologia   

 Powerstrips®

 – Transparente e, desta forma, invisível
 – Grande estabilidade à radiação UV

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

Dimensões e Embalagem

Ref.                                       58010 58051

Conteúdo 2 ganchos + 4 tiras Large 2 ganchos + 4 tiras Large

Pcs. SH/CX 6/96 6/96

Cores  
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tesa® 57533 Powerstrips® Ganchos SMALL 1kg

tesa Powerstrips® 57577 / 57578 Ganchos SMALL 1kg

tesa Powerstrips® 57530 Ganchos SMALL 1kg

Aplicação
 – Na cozinha ou casa de banho, os Ganchos  

 Ovais Small Powerstrips tesa adicionam sempre  
 um toque de elegância. Fixação removível para  
 pendurar objetos até 1kg. 

Características do Produto
 – Fáceis de montar sem brocas, parafusos ou pregos 
 – Aguentam até 1kg 
 – Remoção sem vestígios graças à tecnologia  

 única Powerstrips® 
 – Fabricados com plástico de elevada qualidade 
 – Podem ser usados em azulejos, vidro, madeira,  

 plástico e várias outras superfícies* 

Aplicação
 – Adicione um destaque à cozinha ou casa  

 de banho com os Ganchos Redondos Small  
 Powerstrips tesa. São removíveis,  
 reutilizáveis e adesivos, perfeitos para o lar!

Características do Produto
 –  Fáceis de aplicar sem furar ou aparafusar
 – Remoção sem resíduos devido à tecnologia 

 Powerstrips®

 – Fabricados em plástico de elevada qualidade
 – Podem ser utilizados em azulejos, vidro,  

 madeira, plásico e outras superficies lisas*

Aplicação
 – Os Ganchos Classic Small Powerstrips tesa 

 para cozinha e casa de banho permitem  
 pendurar objetos sem furos, com uma fácil  
 remoção. Os seus ajudantes versáteis! 

Características do Produto
 –  Fácil de montar sem brocas, parafusos ou pregos.
 – Aguentam até 1kg
 – Remoção sem vestígios graças à tecnologia única  

 Powerstrips®
 – Fabricados com plástico de elevada qualidade 
 – Podem ser usados em azulejos, vidro, madeira, plástico e  

 várias outras superfícies*
 – Ganchos reutilizáveis com as tiras tesa  

 Powerstrips® SMALL 

Powerstrips
Ganchos para Fixação

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 3 ganchos - 4 tiras Small

Pcs. SH/CX 6/96

Cores

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 3 ganchos - 4 tiras Small

Pcs. SH/CX 6/96

Cores  

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 3 ganchos - 4 tiras Small

Pcs. SH/CX 6/96

Cores                             

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.
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tesa Powerstrips® 57072 Gancho SMALL 1kg

tesa Powerstrips® 57066 Gancho SMALL 1kg

tesa Powerstrips® 57997 Gancho SMALL 1kg

Aplicação
 – Os Ganchos Classic Small Powerstrips tesa 

 para cozinha e casa de banho permitem  
 pendurar objetos sem furos, com uma fácil  
 remoção. Os seus ajudantes versáteis! 

Características do Produto
 –  Fácil de montar sem brocas, parafusos ou pregos.
 – Aguentam até 1kg
 – Remoção sem vestígios graças à tecnologia   

 única Powerstrips®
 – Fabricados com plástico de elevada qualidade 
 – Podem ser usados em azulejos, vidro, madeira,  

 plástico e várias outras superfícies*
 – Ganchos reutilizáveis com as tiras tesa  

 Powerstrips® SMALL 

Aplicação
 – Os Ganchos Classic Small Powerstrips tesa 

 para cozinha e casa de banho permitem  
 pendurar objetos sem furos, com uma fácil  
 remoção. Os seus ajudantes versáteis! 

Características do Produto
 –  Fácil de montar sem brocas, parafusos ou pregos.
 – Aguentam até 1kg
 – Remoção sem vestígios graças à tecnologia   

 única Powerstrips®
 – Fabricados com plástico de elevada qualidade 
 – Podem ser usados em azulejos, vidro, madeira,  

 plástico e várias outras superfícies*
 – Ganchos reutilizáveis com as tiras tesa  

 Powerstrips® SMALL 

Aplicação
 – Decore a sua cozinha ou casa de banho  

 com os Ganchos de Metal Small  
 Powerstrips tesa. São adesivos e  
 retangulares, fáceis de fixar, removíveis  
 e reutilizáveis.

Características do Produto
 – Design de elevada qualidade; aço inoxidável  

 escovado 
 – Aguentam até 1kg 
 – Podem ser usados em azulejos, vidro, madeira,  

 plástico e várias outras superfícies* 
 – Remoção sem vestígios graças à tecnologia  

 única Powerstrips® 
 – Ganchos reutilizáveis com as tiras tesa  

 Powerstrips® SMALL 

Powerstrips
Ganchos para Fixação

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 2 ganchos - 4 tiras Small

Pcs. SH/CX 8/128

Cores                           

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 2 ganchos + 4 tiras Small

Pcs. SH/CX 6/96

Cores                         

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 3 ganchos - 4 tiras Small

Pcs. SH/CX 6/96

Cores                         

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com reves-
timentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com reves-
timentos não aderentes, materiais porosos.
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Dimensões e Embalagem

Conteúdo 1 gancho - 2 tiras Large

Pcs. SH/CX 6/96

Cores                             

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 2 ganchos + 2 tiras Large

Pcs. SH/CX 6/96

Cores

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 6 tiras

Pcs. SH/CX 10/160

Cores  

tesa Powerstrips® Waterproof 59774 Tiras

tesa Powerstrips® Waterproof 59781 2kg

tesa Powerstrips® Waterproof 59784 2kg

Aplicação
 – As poderosas Tiras Powerstrips Waterproof  

 tesa são autoadesivas e ideais para uma  
 montagem 100% segura e sem danos. Até  
 em áreas diretamente expostas à água!

Características do Produto
 –  Fixação segura de objectos em superfícies como 
azulejos, vidro, etc.*

 – Remoção sem vestígios graças à tecnologia  
 única Powerstrips®.
 – Fixa até 2kg em superfícies suaves.
 – Especialmente concebido para áreas húmidas  

 (ex: duche, banheira, etc.) para fixar objectos.

Aplicação
 – OS ganchos Powerstrips® Waterproof Large Plastic são  

 auto-adesivos e não causam danos à superfície. Pode  
 pendurar objetos de forma segura como toalhas, roupões  
 ou utensílios de banho, até um peso máximo de 2 kg.  
 Graças à inovadora tecnologia Powerstrips®, os ganchos  
 brancos podem ser removidos a qualquer momento sem  
 deixar vestígios e reutilizados facilmente com uma nova tira  
 adesiva. 
 
Características do Produto
 – Fácil de montar sem furar, parafusos ou pregos
 – Forte capacidade de até 2 kg
 – Removível sem deixar vestígios devido à tecnologia  

 Powerstrips à prova d‘água
 – Feito de plástico de alta qualidade
 – Utilizável em azulejos, vidro, etc. em ambientes  

 húmidos ou diretamente no duche*

Aplicação
 – OS ganchos Powerstrips® Waterproof Large Plastic  

 são auto-adesivos e não causam danos à superfície.  
 Pode pendurar objetos de forma segura como toalhas, 
 roupões ou utensílios de banho, até um peso máximo de  
 2 kg. Graças à inovadora tecnologia Powerstrips®, os  
 ganchos brancos podem ser removidos a qualquer  
 momento sem deixar vestígios e reutilizados facilmente  
 com uma nova tira adesiva.

Características do Produto
 – Fácil de montar sem furar, parafusos ou pregos
 – Forte capacidade de até 2 kg
 – Removível sem deixar vestígios devido à tecnologia  

 Powerstrips à prova d‘água
 – Combinação de materiais aço inoxidável e plástico
 – Utilizável em azulejos, vidro, etc. em ambientes  

 húmidos ou diretamente no duche*

Powerstrips
Ganchos para Fixação

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.
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Dimensões e Embalagem

Conteúdo 1 gancho + 2 tiras Large

Pcs. SH/CX 6/96

Cores                         

tesa Powerstrips® Waterproof 59710 Gancho em aço inoxidável

Aplicação
 – O Gancho Duplo em Metal Powerstrips   

 Waterproof adesivo tesa oferece-lhe uma  
 elegante solução de suspensão para  
 utensílios de casa de banho.  
 Organize espaços!  

Características do Produto
 –  Fáceis de montar sem perfuração, pregos, ou 
parafusos.

 – Aguentam até 3 kg.
 – Remoção sem deixar resíduos, devido à  

 tecnologia única de tesa Powerstrips®

 – Feitos em aço inoxidável

Powerstrips
Ganchos para Fixação

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

tesa Powerstrips® Waterproof 59709 Gancho em aço inoxidável para lâmina de barbear 

tesa Powerstrips® Waterproof 59707 Gancho em aço inoxidável

Aplicação
 – Removível e reutilizável: o inteligente   

 suporte de Lâmina de Barbear em Metal  
 Powerstrips Waterproof tesa fixa-se  
 perfeitamente em azulejos sem danos  
 ou furos.

Características do Produto
 –  Fácil de montar sem brocas, parafusos ou pregos.
 – Aguentam até 2kg
 – Remoção sem vestígios graças à tecnologia   

 única Powerstrips®
 – Feitos em aço inoxidável  

 

Aplicação
 – Design moderno e poder de suspensão de 

 até 2kg: o Gancho em Metal Powerstrips  
 Waterproof tesa adesivo e removível é  
 perfeito para uma casa de banho prática.

Características do Produto
 – Fácil de montar sem brocas, parafusos ou pregos. 
 – Aguenta com segurança até 2kg. 
 – Remoção sem vestígios graças à tecnologia  

 única Powerstrips® Waterproof. 
 – Fabricado em aço inoxidável. 
 – Pode ser usado em azulejos, vidro, etc, em  

 divisões húmidas ou mesmo no chuveiro* 
 – Especialmente concebido para áreas húmidas  

 (ex: duche, banheira, etc.). *

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 1 gancho - 2 tiras Large

Pcs. SH/CX 6/96

Cores                           

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 1 gancho + 2 tiras Large

Pcs. SH/CX 6/96

Cores                         

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com reves-
timentos não aderentes, materiais porosos.

S
is

te
m

as
 d

e
Fi

xa
çã

o



64

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 1 cesto - 4 tiras LARGE

Pcs. SH/CX -/3

Cores                           

Aplicação
 – Os cestos tesa Powerstrips® Waterproof  

 estão especialmente concebidos para  
 armazenar gel de banho, champôs ou outros  
 utensílios. Adicionalmente, podem utilizar-se  
 na cozinha para armazenar o detergente,  
 esfregões, etc.

Características do Produto
 –  Fácil de montar sem perfuração, parafusos  
ou pregos.

 – Fixação até 3 kg
 – Remoção sem vestígios
 – Fixada com um gancho de aço inoxidável
 – Ideal para qualquer lugar no banho; incluindo  

 para o duche*

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

tesa Powerstrips® Waterproof 59705 / 59706 Cestos para o Duche

Aplicação
 – Os cestos tesa Powerstrips® Waterproof estão  

 especialmente concebidos para armazenar gel  
 de banho, champôs ou outros utensílios.  
 Adicionalmente, podem utilizar-se na cozinha  
 para armazenar o detergente, esfregões, etc.

Características do Produto
 –  Fácil de montar sem perfuração, parafusos ou 
pregos.

 – Fixação até 3 kg
 – Remoção sem vestígios
 – Feito em plástico de elavada qualidade
 – Ideal para qualquer lugar no banho; incluindo   

para o duche* *A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

Powerstrips
Ganchos para Fixação

tesa Powerstrips® Waterproof 59711 Cesto para Duche em Aço Inoxidável

Dimensões e Embalagem

Conteúdo        1 cesto - 2 tiras (59705) - 4 tiras (59706)

Pcs. SH/CX        -/3

Cores                         
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tesa Powerstrips® Waterproof 59701 Ganchos em Plástico

tesa Powerstrips® Waterproof 59776 tiras

tesa Powerstrips® Waterproof 59782 gancho em plástico

Aplicação
 – Os práticos ganchos tesa Powerstrips®  

 Waterproof suportam um peso até 2kg para  
 divisões húmidas, como casas de banho.   
 Indicado para pendurar toalhas ou esponjas.  
 Sem buracos, parafusos, ou pregos, nem riscos  
 nos azulejos. 

Características do Produto
 –  Fácil de montar, sem perfurações, parafusos, ou 
pregos

 – Fixação segura até 2 kg
 – Remoção sem vestígios
 – Fabricados em plástico de elevada qualidade
 – Ideal para qualquer área de casa de banho,  

 inclusive para o duche*

Aplicação
 – As tiras adesivas Powerstrips® Waterproof Small 

podem suportar peso até 1 kg em superfícies lisas, 
como azulejos ou vidro.  

Características do Produto
 –  Fácil de montar, sem perfurações, parafusos, ou 
pregos

 – Fixação segura até 1 kg
 – Remoção sem vestígios
 – Ideal para qualquer área de casa de banho,  

 inclusive para o duche*

Aplicação
 – Os práticos ganchos tesa Powerstrips®  

 Waterproof suportam um peso até 1kg para  
 divisões húmidas, como casas de banho.   
 Indicado para pendurar toalhas ou esponjas.  
 Sem buracos, parafusos, ou pregos, nem riscos  
 nos azulejos. 

Características do Produto
 –  Fácil de montar, sem perfurações, parafusos, ou 
pregos

 – Fixação segura até 1 kg
 – Remoção sem vestígios
 – Fabricados em plástico de elevada qualidade
 – Ideal para qualquer área de casa de banho,  

 inclusive para o duche*

Powerstrips
Ganchos para Fixação

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 1 o 2 ganchos + 2 tiras LARGE

Pcs. SH/CX 6/96

Cores                             

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 8 tiras Small

Pcs. SH/CX 10/160

Cores                             

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 3 ganchos + 4 tiras Small

Pcs. SH/CX 6/96

Cores                             
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Dimensões e Embalagem

Conteúdo 1 cesto - 4 tiras LARGE

Pcs. SH/CX 15/240

Cores                           

Powerstrips
Ganchos para Fixação

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 2 ganchos - 2 tiras Small

Pcs. SH/CX 6/96

Cores  

tesa Powerstrips® Waterproof 59783 Ganchos em Aço e Plástico - 1kg

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

Aplicação
 – As Tiras Powerstrips Transparentes Large  

 tesa adesivas e de dupla face, são  
 perfeitamente adequadas à fixação  
 discreta e prática de objetos transparentes.

Características do Produto
 –  Fácil de montar sem perfuração, parafusos  
ou pregos.

 – Fixação até  kg
 – Remoção sem vestígios

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

tesa Powerstrips® 58814 tiras Transparentes - 1kg

tesa Powerstrips® Waterproof 58811 / 58812 Ganchos transparentes

Aplicação
 – Autoadesivos, removíveis e reutilizáveis:  

 os Ganchos Transparentes Powerstrips tesa  
 e o seu elegante design bicolor serão  
 perfeitos para a sua casa!

Características do Produto
 –  Fácil de montar sem perfuração, parafusos ou 
pregos.

 – Fixação até 1 kg
 – Remoção sem vestígios
 – Ideais para vidro e superfícies coloridas devido  

 á sua transparência

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

Dimensões e Embalagem

Conteúdo  2 ganchos - 4 tiras LARGE   

Pcs. SH/CX    8/128
Cores                         

Aplicação
 – Os ganchos Powerstrips® Waterproof Large Plastic  

 são auto-adesivos e não causam danos à superfície.  
 Pode pendurar objetos de forma segura até um peso  
 máximo de 1kg. Graças à inovadora tecnologia  
 Powerstrips®, os ganchos brancos podem ser removidos  
 a qualquer momento sem deixar vestígios e reutilizados  
 facilmente com uma nova tira adesiva.

Características do Produto
 – Fácil de montar sem furar, parafusos ou pregos
 – Forte capacidade de até 1 kg
 – Removível sem deixar vestígios devido à tecnologia  

 Powerstrips à prova d‘água
 – Combinação de materiais aço inoxidável e plástico
 – Utilizável em azulejos, vidro, etc. em ambientes  

 húmidos ou diretamente no duche*



67

tesa® 58031 Powerstrips® Gancho para Molduras

tesa® 58029 Powerstrips® para Teto

Aplicação
 – Os ganchos para molduras tesa Powerstrips®   

 oferecem uma solução inteligente para fixação   
 de quadros, fotografias, calendários,  
 termómetros e outros objectos. É o único  
 prego que cola.

Características do Produto
 –  Solução alternativa aos pregos e parafusos.
 – Aguenta objectos até 1kg*.
 – Fácil de aplicar sem brocas, parafusos,  

 ou pregos.
 – Gancho reutilizável com as tiras tesa  

 Powerstrips® LARGE.

Aplicação
 – Gancho de teto tesa Powerstrips® é ideal  

 para fixar objetos e decorações ao teto.

Características do Produto
 –  Fixação segura até 0,5kg,  
ex: decoração suspensa

 – Pode ser usado em quase todos os tetos*
 – A cabeça rotativa do gancho permite um  

 posicionamento preciso dos objetos
 – Remoção sem resídos devido à tecnologia  

 única Powerstrips®

 – O gancho é reutilizável com as tiras tesa  
 Powerstrips® LARGE

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 2 ganchos + 4 tiras Large

Pcs. SH/CX 12/192

Cores                             

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 1 gancho + 2 tiras Large

Pcs. SH/CX 6/96

Cores                             

Powerstrips
Ganchos para Fixação
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tesa® 58900 Powerstrips® Ganchos Transparentes DECO

tesa® Powerstrips® 58813 Ganchos Transparentes LARGE

Aplicação
 – Os ganchos e tiras tesa Powerstrips® Deco  

 transparentes fixam objetos leves, como  
 decorações para festas num abrir e fechar de  
 olhos. Especialmente adequados para  
 aplicações invisíveis em vidro e espelhos.

Características do Produto
 –  Fixa em segurança decorações leves*
 – Remoção sem resíduos devido à tecnologia   

 Powerstrips®

 – Transparente e, desta forma, invisível
 – Grande estabilidade à radiação UV

Aplicação
 – Os ganchos e tiras tesa Powerstrips® Deco  

 transparentes fixam objetos leves, como  
 decorações para festas num abrir e fechar de  
 olhos. Especialmente adequados para  
 aplicações invisíveis em vidro e espelhos.

Características do Produto
 –  Fixação segura para decorações até 1kg*
 – Remoção sem resíduos devido à tecnologia   

 Powerstrips®

 – Transparente e, desta forma, invisível
 – Grande estabilidade à radiação UV

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 2 ganchos + 4 tiras Large

Pcs. SH/CX 8/128

Cores

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 5 ganchos + 8 tiras DECO

Pcs. SH/CX 10/160

Cores  

Powerstrips
Ganchos para Fixação Permanente

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, 
material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 20 tiras

Pcs. SH/CX 15/240

Cores                             

tesa® 58303 Powerstrips® tiras Poster

Aplicação
 – O adesivo inteligente para fixar posters, gráficos  

 ou desenhos e removê-los sem resíduos.

Características do Produto
 –  Fixação segura até 200g*
 – Remoção sem resíduos devido à tecnologia   

 Powerstrips®
 – Pode ser utilizado, mesmo em superfícies   

 sensíveis como papel de parede ou superfícies   
 envernizadas
 – Os posters podem ser substituídos ou  

 reorganizados, não danificando nem a   
 superfície, nem o poster *A sua utilização não é adequada em poliestire-

no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.
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Dimensões e Embalagem

Conteúdo 1 gancho

Pcs. SH/CX 6/72

Cores                           

Dimensões e Embalagem

Conteúdo                       1 gancho  

Pcs. SH/CX      6/72

Cores                         

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 1 Gancho

Pcs. SH/CX 6/72

Cores                         

tesa® Powerbutton Deluxe 59330 Gancho DELUXE Redondo

tesa® Powerbutton CLASSIC 59332 Gancho Quadrado Single

tesa® Powerbutton CLASSIC 59333 / 59334 Gancho Duplo e Triplo

Aplicação
 – O Gancho redondo clássico Powerbutton  

 tesa é um elegante gancho para pesos até  
 6 kg. Utilize-o sem furar ou danificar  
 paredes, criando um lar à sua medida! 

Características do Produto
 –  Fáceis de montar sem brocas, parafusos ou 
pregos 

 – Extra-forte Fixa até 6 kg 
 – Capacidade de suporte forte na maioria das  

 superfícies* 
 – Tecnologia patentada 
 – Resistente à água 
 – Resistente a temperaturas altas

Aplicação
 – O Gancho quadrado clássico Powerbutton  

 tesa em metal, é muito elegante e  
 extremamente versátil. Ideal para uma  
 montagem fácil, sem furos e para pesos  
 até 6kg.

Características do Produto
 –  Fáceis de montar sem brocas, parafusos ou pregos 
 – Extra-forte Fixa até 6kg  
 – Capacidade de suporte forte na maioria das  

 superfícies* 
 – Tecnologia patentada 
 – Resistente à água 
 – Resistente a temperaturas altas 
 – Acabamento cromado 
 – Fabricado em aço 

Aplicação
 – O Gancho duplo clássico Powerbutton  

 tesa foi desenhado para uma montagem  
 fácil e sem furos. Segura pesos até 12kg,  
 para a máxima versatilidade no seu lar

Características do Produto
 –  Fáceis de montar sem brocas, parafusos ou 
pregos 

 – Extra-forte Fixa até 12kg  
 – Capacidade de suporte forte na maioria das  

 superfícies* 
 – Tecnologia patentada 
 – Resistente à água 
 – Resistente a temperaturas altas 
 – Acabamento cromado 
 – Fabricado em aço 

Waterproof
Ganchos para Fixação

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.
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Dimensões e Embalagem

Conteúdo 1 gancho

Pcs. SH/CX 6/72

Cores                             

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 1 gancho

Pcs. SH/CX 6/72

Cores  

Dimensões e Embalagem

Conteúdo 1 gancho

Pcs. SH/CX 6/72

Cores  

tesa® Powerbutton 59320 Gancho Universal Pequeno

tesa® Powerbutton 59321 Gancho Universal Médio

tesa® Powerbutton 59322 Gancho Universal Grande

Aplicação
 – O Gancho pequeno Universal Powerbutton é  

 um gancho cromado extra resistente, feito para  
 uma montagem livre de furos e danos.  
 Incrivelmente prático e versátil!

Características do Produto
 –  Fáceis de montar sem brocas, parafusos ou pregos 
 – Extra-forte Fixa até 5 kg 
 – Pode-se fixar e depois retirar da maioria das  

 superfícies** 
 – Capacidade de suporte forte na maioria das  

 superfícies* 
 – Tecnologia patentada * Resistente à água 
 – Resistente a temperaturas altas 
 – Acabamento cromado

Aplicação
 – O Gancho médio Universal Powerbutton tesa é  

 indispensável, perfeito para montagem sem danos e  
 furos. É bastante resistente a água e calor e aguenta  
 pesos até 6kg.

Características do Produto
 –  Fáceis de montar sem brocas, parafusos ou pregos 
 – Extra-forte Fixa até 6 kg 
 – Capacidade de suporte forte na maioria das superfícies* 
 – Tecnologia patentada 
 – Resistente à água 
 – Resistente a temperaturas altas 
 – Acabamento cromado

Aplicação
 – Diga adeus aos furos! O Gancho grande Universal  

 Powerbutton tesa é cromado, resistente a água e  
 calor, com uma tecnologia patenteada para  
 montagem sem furos.   

Características do Produto
 –   Fáceis de montar sem brocas, parafusos ou pregos 
 – Extra-forte Fixa até 8 kg 
 – Capacidade de suporte forte na maioria das superfícies* 
 – Tecnologia patentada 
 – Resistente à água 
 – Resistente a temperaturas altas 
 – Acabamento cromado

Waterproof
Ganchos para Fixação

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.

*A sua utilização não é adequada em poliestire-
no, material à base de espuma, superfícies com 
revestimentos não aderentes, materiais porosos.
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tesa® Ganchos Permanentes de Plástico

tesa® Ganchos Permanentes de Metal

Ganchos Permanentes
Ganchos Permanentes em Plástico e Metal

66604

66610

66602

66605

66603

66612

66615

66606

66613

66616

66607
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tesa® Ganchos Permanentes

Referência EAN Descrição Apresentação U.M.V. Cx. Exp.

66602-00000-00 4042448237491 tesa® Ganchos Permanentes, 2 ganchos Ovais S Branco Blister 12 144

66603-00000-00 4042448237507 tesa® Ganchos Permanentes, 2 gancho Ovais L Branco Blister 12 144

66604-00000-00 4042448237514 tesa® Ganchos Permanentes, 2 ganchos Ovais S Cromado Blister 12 144

66605-00000-00 4042448237521 tesa® Ganchos Permanentes, 2 ganchos Ovais L Cromado Blister 12 144

66606-00000-00 4042448237538 tesa® Ganchos Permanentes, 3 ganchos Rectangulares S Branco Blister 12 144

66607-00000-00 4042448237545 tesa® Ganchos Permanentes, 2 ganchos Rectangulares L Branco Blister 12 144

66610-00000-00 4042448237576 tesa® Ganchos Permanentes, 4 gancho Ovais XS Metálico Blister 12 144

66612-00000-00 4042448237590 tesa® Ganchos Permanentes, 4 ganchos Rectangulares S Metálico Blister 12 144

66613-00000-00 4042448237606 tesa® Ganchos Permanentes, 2 ganchos Rectangulares L Metálico Blister 12 144

66615-00000-00 4042448237620 tesa® Ganchos Permanentes, 1 gancho Golfinho Metálico Blister 12 144

66616-00000-00 4042448237637 tesa® Ganchos Permanentes, 2 ganchos Motivos Aquáticos Metálico Blister 12 144
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tesafilm

tesafilm®
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tesafilm® 57342 transparent Flow Pack

Aplicação
 – tesafilm® transparent é uma fita adesiva ideal  

 para uma grande variedade de utilizações em  
 casa e no escritório.

Características do Produto
 – Transparente
 – Alta resistência à rutura
 – Forte adesividade
 – Elevada resistência ao envelhecimento
 – Desenrolamento silencioso
 – Suporte em PP e massa adesiva sem solventes
 – Adequada a todos os desenroladores tesafilm®   

 disponíveis

Dimensões e Embalagem

                    57342

m:mm 66:15

Pcs. SH/CX 10/60

tesafilm
Soluções para a Casa e Escritório

tesafilm® transparent 57340 / 57341 em caixa expositora

tesafilm® 57343 transparent com Desenrolador

Aplicação
 – tesafilm® transparent é a escolha ideal para  

 múltiplas aplicações no escritório ou em casa,  
 já que é autoadesiva, totalmente transparente  
 e preparada para uso universal.  

Características do Produto
 –  Transparente.
 – Elevada resistência.
 – Boa aderência.
 – Elevada resistência ao envelhecimento.
 – Desenrolar silencioso.
 – Folha em PP e adesivo sem solventes.
 – Adequada a todos os desenroladores  

 tesafilm® disponíveis.

Aplicação
 – tesafilm® transparent é uma fita adesiva ideal  

 para uma grande variedade de utilizações em  
 casa e no escritório. 

Características do Produto
 –  Transparente
 – Alta resistência à rutura
 – Forte adesividade
 – Elevada resistência ao envelhecimento
 – Desenrolamento silencioso
 – Suporte em PP e massa adesiva sem solventes
 – Adequada a todos os desenroladores tesafilm®   

 disponíveis

Dimensões e Embalagem

m:mm 10:15

 Caixa expositora

Pcs. SH/CX                    24/144

Dimensões e Embalagem

                   57340 57341

m:mm 10:15 33:15

Pcs. SH/CX 30/180 20/120
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tesafilm
Soluções para Casa e Escritório

tesafilm® 57383 Standard Mini Desenrolador

tesafilm® 57381 / 57382 Standard Flow Pack

Aplicação
 – tesafilm® transparent é uma fita adesiva de  

 utilização generalista com boas propriedades 
 adesivas.

 – Características do Produto
 – Transparente
 – Boa adesividade
 – Elevada resistência ao envelhecimento
 – Suporte em PP e massa adesiva sem solventes
 – Adequada a todos os desenroladores tesafilm®   

 disponíveis

Aplicação
 – tesafilm® transparent é uma fita adesiva de  

 utilização generalista com boas propriedades 
   adesivas.

 – Características do Produto
 – Transparente
 – Boa adesividade
 – Elevada resistência ao envelhecimento
 – Suporte em PP e massa adesiva sem solventes
 – Adequada a todos os desenroladores tesafilm®   

 disponíveis

Dimensões e Embalagem

                 57381 57382

m:mm 33:15 66:15

Pcs. SH/CX 30/240 10/120

Dimensões e Embalagem

m:mm 10:15

                                  mini desenroladoes

Pcs. SH/CX 100/600



Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados 
técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios 
e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de 
comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é 
indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

tesa Portugal, Lda.
Rua Soeiro Pereira Gomes, 59
Queluz de Baixo 
2730-178 Barcarena

T +351 21 434 96 00
F +351 21 435 14 99

E Portugal@tesa.com
 W tesa.com/pt-pt


