Ficha Técnica
09/07/2018
Pág. 1/2

VIPROTEC
Manta de Proteção Anti-deslizante

Apresentação

Campos de Aplicação

Vantagens

Fornecimento

A manta de proteção VIPROTEC é um acessório indispensável na realização de
trabalhos de pintura e remodelação. A base da manta é revestida com PE
anti-deslizante, conferindo ao produto a capacidade de proteger o piso do pó e em
caso de derrame de líquidos.

Proteção de pisos durante trabalhos de pintura e outras obras

— Boa capacidade de absorção;
— Anti-deslizante para maior segurança;
— Fácil de usar e reutilizável.

Rolos:
1x10m [15 rolos por caixa; 4 caixas por palete: total 600m2]
1x25m [35 rolos por caixa: total 875m2]
Tecido dobrado:
1x3m [50 rolos por caixa; 4 caixas por palete: total 600m2]

Armazenagem

Medidas de Precaução

Durante o armazenamento o produto deve ser mantido na embalagem original. Armazenar
em local seco e protegido de altas temperaturas e da exposição solar. Colocar na
horizontal (aplicável apenas aos rolos)

A manipulação deste produto não requer cuidados especiais, porque não tem na sua
composição agentes ou tratamentos quimicos

www.vimaplas.pt

Ficha Técnica
09/07/2018
Pág. 2/2

Dados Técnicos
Peso

180g/m2 (+-15%)

EN 29073-1

Espessura

2.0mm (+-0.5mm%)

EN 29073-2

Material

Fibras sinteticas e
naturais; Película PE
Produzido sem agentes
ou tratamentos
químicos

Nota

A informação constante nesta ficha e, em particular, as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final do
produto, são fornecidas com boa-fé e baseadas no nosso conhecimento e experiência, sempre que o produto seja
devidamente armazenado, manuseado e aplicado em condições normais. Contudo, em cada aplicação específica
existem variáveis que não podem ser previstas, pelo que é da responsabilidade de cada aplicador realizar testes com os
substratos e os demais componentes para determinar e avaliar a adequabilidade do produto à função que se pretende,
tendo em consideração todos os parâmetros relacionados com a aplicação. Os utilizadores deverão sempre consultar as
versões mais recentes das fichas técnicas dos respetivos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.
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