Folha de Dados Técnicos
Corretivo em fita

Pritt Compact Roller
Exclusivo mecanismo com ajuste de tensão;
Correção rápida, seca, limpa e precisa;
Cobre diversos tipos de tinta;
Compacto, ideal para escola;
Sem solventes, não tóxico.
1. Composição
Filme siliconado, Resina de poliéster e pigmento.

2. Campo de Aplicação
Pritt Compact Roller Corretivo® cobre diversos tipos
de tintas e pode ser usado em qualquer tipo de
papel. Não deixa bordas e sombras nas fotocópias.
Possui cobertura imediata da maioria de escritas,
impressões e desenhos com boa adesão e
acabamento liso e macio.

4. Precauções
Para maiores informações de manuseio e segurança
deste produto, consulte a Ficha de Informações de
Segurança do Produto Químico (FISPQ).

3. IMPORTANTE:

•

•

Se o filme corretivo não fixar no papel, isso
pode acontecer em papéis críticos, o filme
pode deslizar planamente com uma leve
pressão usando o dedo.
Não faça movimentos de vai-e-vem, não
toque ou puxe a fita, pois danifica o produto.

5. Características Técnicas
Aparência

Fita

Cor

Branca

Largura x Comprimento da
fita

4,2mm x 8,5m

Validade (meses)

24
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6. Modo de Aplicação
1. Colocar o papel a ser corrigido em uma superfície
lisa, plana e firme.

9. Classificação de Transporte
Pritt Compact Roller não está classificado como
perigoso para o transporte conforme a legislação
em vigor.

10. Ficha de Informação de Segurança
1. Posicione a ponta do aplicador sobre a área a ser
corrigida.
2. Pressione levemente e deslize cobrindo a área a ser
corrigida.
3. Após o uso, levante o corretivo.

7. Embalagens
Pritt Compact Roller está disponível em embalagens
de 8,5m x 4,2mm.

A Henkel dispõe da “FICHA DE INFORMAÇÃO DE
SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS” (FISPQ),
para fornecimento, com detalhes de segurança e
proteção individual, relativos à sua linha de
produtos, favor entrar em contato com o nosso SAC
– Serviço de Atendimento ao Cliente.
Para outras informações, entre em contato
com nosso Serviço de Atendimento ao
Cliente:
0800-704-2334

8. Armazenamento
Produto não inflamável. PRITT COMPACT ROLLER
deve ser armazenado em local coberto e ventilado,
protegido de intempéries, sob temperatura entre a
5ºC e não superior a 30ºC.

As informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações de uso e de aplicações são baseadas em nosso conhecimento e
experiência sobre este produto na data de criação deste documento. O produto pode ter uma variedade diferente de aplicações de acordo com as
condições de seu ambiente de trabalho, as quais estão além do controle da Henkel. A Henkel, portanto, não é responsável pela adequação do produto em
referência aos seus processos produtivos e condições no que diz respeito a forma como você o usa, assim como as aplicações pretendidas e resultados.
Recomenda-se fortemente que você realize previamente testes para confirmar a adequação deste produto.
A Henkel se exime de qualquer responsabilidade a respeito das informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos ou de quaisquer outras
recomendações escritas ou orais em relação ao referido produto, exceto se de outra for expressamente acordado e exceto em relação à morte ou lesões
causadas por negligência ou qualquer responsabilidade atribuída à Henkel por força de lei.
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