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QUEM SOMOS
Companhia no setor de construção e líder de mercado no segmento de coberturas. Conta com cerca de 1.500
colaboradores e unidades de produção em seis estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Bahia
e Amazonas), além de 20 mil revendedores com presença em todo o território nacional. Com foco em inovação e
sustentabilidade, a empresa desenvolveu a primeira geração de telhas fotovoltaicas do país aprovada pelo Inmetro,
com células de captação de energia do sol aplicadas diretamente no formato ondulado da telha de concreto (Tégula
Solar) e de fibrocimento (Eternit Solar). A comercialização do primeiro modelo foi iniciada no segundo semestre de
2021 e do segundo está prevista para 2022. As ações da companhia são cotadas desde 1948 na Bolsa de Valores
de São Paulo (B3) e, desde 2006, fazem parte do Novo Mercado, que agrupa as empresas com mais alto nível de
governança corporativa.

UNIDADES ETERNIT
Manaus (AM)
Rua Rio Jaguarão, 752 - B
Vila Buriti.
CEP: 69072-055

São Paulo (SP)
Rua Doutor Fernandes
Coelho, 85 - 7° andar - Pinheiros
CEP: 05423-040

Simões Filho (BA)
Rodovia BA-093, Km 4,5
CEP: 43700-000

Atibaia (SP)
Avenida Tégula, 333
CEP: 12952-820

Goiânia (GO)
Rodovia BR-060, Km 165,92
Chácaras Anhanguera
CEP: 74393-351

Colombo (PR)
Rua Presidente Faria, 5323
Colônia Faria.
CEP: 83411-050

Rio de Janeiro (RJ)
Rua Francisco Portela, 122
Guadalupe.
CEP: 21660-010
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FITA ADESIVA MULTIÚSO

ETERTAPE

Descrição:
Fita autoadesiva multiúso à base de asfalto modificado
com polímeros elastoméricos, auto protegida com filme
de alumínio que permite sua exposição a intempéries e
aos raios solares. Sendo de fácil aplicação, proporciona
medidas imediatas para solucionar problemas de
gotejamento e vedações.

Desempenho:
A Etertape Fita Multiúso atende os requisitos da norma
técnica ABNT NBR 16411 – Fita asfáltica autoadesiva.

Etertape Fita Multiúso

Aplicações:
A Etertape Fita Multiúso é ideal para reparo ou
vedação de telhas de fibrocimento, de concreto ou
metálicas, rufos, calhas, dutos, barracas de camping,
carrocerias baú e fechamento de sobreposições em
sistema de subcobertura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensaios

Unidade

Especificação

Tração longitudinal						

N			

120

Alongamento longitudinal					

%			

Mín. 15

Absorção de água						

%			

Máx. 1

Flexibilidade baixa temperatura					

ºC			

-10

Escorrimento							 ºC			

Mín. 18

Envelhecimento acelerado						 Sem alteração
Flexibilidade à baixa temperatura após o envelhecimento		

ºC		

0

Resistência ao destacamento					 N/m			

80

DIMENSÕES DE FORNECIMENTO
Espessura
(mm)

Largura
(cm)

Comprimento
(m)

10
1

20
30

3

10

Peso unitário
(kg)

Quantidade /
pack

Quantidade /
pallet

1,5

8

480

2,7

4

240

4,2

1

168
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Cor de Acabamento:
Alumínio.

Produto pronto para aplicação

INSTALAÇÃO

1.
Garanta que o substrato para aplicação esteja limpo e seco, livre de poeiras, óleos, restos de produtos desmoldantes
ou impregnantes, ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência.
2.
Em superfícies porosas e cimentícias, aplique uma demão de AcquaPrimer Eternit e aguarde a secagem por no
mínimo 6 horas antes da colagem.
3.
Recorte a Etertape Fita Multiúso no tamanho necessário para cobrir a área desejada.
4.
Remova, aos poucos, o filme plástico descartável do verso da fita, enquanto aplica sobre o local, pressionando
com firmeza para garantir aderência, ausência de rugas e possíveis bolhas de ar. A Etertape Fita Multiúso deve
ficar totalmente apoiada na superfície de aplicação. Em superfícies irregulares, como telhados, acompanhe as
ondulações e inicie a aplicação sempre do ponto mais baixo para o mais alto (cumeeira).
É importante evitar que a superfície colante do produto tenha contato com outro local que não seja a superfície
desejada.
Quando necessário, faça uma sobreposição de 2,5 cm, para garantir a estanqueidade.
A Etertape Fita Multiúso não é indicada para superfícies que apresentem altas temperaturas. Em áreas muito frias,
promover o pré-aquecimento da fita e do substrato com ar quente ou através do calor do sol. Respeitar as condições
de aplicação de no mínimo 20 °C e no máximo: 50 °C.

Restrições de Uso:
Não é permitida a aplicação em condições de imersão,
reparos de tubulações ou de pressão negativa.
A Etertape Fita Multiúso não tem resistência a chuvas
de granizo.
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Não substitui peças complementares em telhados
e outros sistemas.
Não deve ficar exposta ao tráfego de pessoas
ou veículos.
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RECOMENDAÇÕES
DE SEGURANÇA

Produto aplicado na superfície

Antes de iniciar o uso do produto, consulte a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos),
disponível em nosso site www.eternit.com.br.
• Manuseie com cuidado.
• Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas.
• Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs
adequados.
• O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
• Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito.
• Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo.
• Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão. Procurar um médico, se necessário.
• Manter fora do alcance de crianças e animais.

Validade:
Válido por 24 meses a partir da data de fabricação, desde que respeitadas as orientações de armazenamento.
Armazenamento:
Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superior
a 30 °C e na posição vertical.

As informações contidas nessa ficha técnica são meramente de cunho orientativo e de acordo com os procedimentos
de norma vigente, baseadas em nossa experiência e conhecimento, com análises realizadas em laboratório de acordo
com os requerimentos dos produtos. Utilizações não previstas nesse documento não estão contempladas. A Eternit
S/A garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código
de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade
da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.
Caso haja necessidade de esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou acessar nosso site.
A Eternit S/A reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem aviso prévio.
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