Folha de Dados Técnicos
Massa adesiva

Pritt Multi Tak
Versátil;
Reutilizável;
Facilmente removível.
Composição
Massa à base de polibutileno e carga mineral.

Campo de Aplicação
Pritt Multi Tak® pode ser utilizada no lar, na escola e
no escritório, indicado para fixação de posters,
cartazes, mapas, fotos, recados, ornamentos
decorativos, pequenas placas sobre paredes, portas
ou vidro, além de objetos leves, tais como
calculadoras, telefones, teclados sobre móveis e
superfícies horizontais.

Precauções
• Produto sem características tóxicas com relação à
manipulação ou inalação, devendo entretanto,
ser proibido seu uso para crianças menores de 03
anos por conter partes que possam ser engolidas.
• Lave as mãos após o uso.
• Em caso de irritação ou ingestão, procure um
médico.
• Para maiores informações sobre manuseio e
segurança deste produto, consulte a Ficha de
informação de Segurança (FISPQ)

Características Técnicas
Tipo químico

Polibutileno e cargas
minerais

Aparência (não curado)

Massa branca

Solubilidade em água

Não

Solubilidade em óleo alifático

Sim

Validade (meses)

24

Pode manchar superfícies porosas.

Modo de Aplicação
1. As superfícies devem estar limpas, secas, livres
de resíduos como óleos, graxas, gorduras e
poeiras ou produtos anteriormente utilizados.

2. Com as mãos limpas, destaque um ou mais
quadradinhos e amasse-o (s) bem.

3. Coloque o Multi Tak® entre o objeto que deseja
fixar e a superfície. Dependendo do tamanho,
formato ou peso do objeto, repita as operações
anteriores, distribuindo o produto pela área.
4. Pressione bem o objeto na superfície.
5. Se desejar remover ou reposicionar o objeto,
puxe-o nos pontos de fixação (em papéis seja
cuidadoso para não rasgá-los). Preferencialmente
retire a massinha e amasse-a novamente antes
de reutilizar.

Folha de Dados Técnicos
Pritt Multi Tak

Recomendações

Armazenamento

•

Em condições ideais, os produtos devem ficar
armazenados em local seco e fresco, longe de fontes
de calor, em suas embalagens fechadas e em
posição vertical, a uma temperatura entre 8ºC –
21ºC (46ºF – 70ºF). As condições ideais de
armazenagem para embalagens lacradas são
conseguidas sob refrigeração: 2ºC – 8ºC (36ºF –
46ºF). Embalagens refrigeradas devem voltar à
temperatura ambiente antes de se usar o produto.
Para evitar contaminação de material não-utilizado,
não torne a colocar qualquer sobra do produto em
sua embalagem original. Para informações mais
específicas a respeito da vida útil entre em contato
com o SAC.

•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar teste prévio antes de aplicar sobre
paredes, pois em alguns casos o acabamento
(pintura) não é adequado para recebimento de
massas adesivas.
Não usar para adesão de peças que ficarão em
contato com líquidos.
Para guardar a massa usada, descarte as partes
impregnadas por pó e outros resíduos e guarde
o restante embrulhada em filme plástico.
Não utilize em superfícies úmidas, sujas, muito
fibrosas, instáveis, excessivamente irregulares
ou expostas diretamente as intempéries.
A quantidade de Multi Tak® a ser usada,
depende do tamanho, formato e peso do
objeto.
Qualquer resíduo pode ser removido com um
pedaço do próprio Multi Tak.
Para superfícies não porosas como vidro e
metal ou outras superfícies lisas ou polidas a
fixação pode ser baixa.
Superfícies delicadas podem ser danificadas
quando da remoção da massa. Em caso de
dúvidas realizar testes.
Visto que a resistência de fixação do produto
aumenta com o tempo, recomendamos
cuidado especial quando da remoção da massa.

Embalagens

Ficha de Informação de Segurança
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

Pritt Multi Tak: Embalagem de 35g.

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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