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A Fita Veda Rosca PISAFIX, tem a finalidade de promover a vedação de juntas roscáveis em instalações 

de água quente e fria, eliminando as folgas existentes entre as conexões. Proporciona vedação completa 

e maior resistência nas juntas, facilidade na desmontagem das juntas para uma eventual manutenção e 

proteção contra oxidações, ferrugens e equipamentos. 

 

 

Estado Físico                                 Sólido 

Cor                                                  Branco 

Odor                                                Inodoro 

Temperatura Limite de Uso          - 90 à +240 °C 

Largura                                           12 ou 18 milímetros 

Comprimento                                 10, 25 ou 50 metros 

Espessura Média                           Mínimo 0,05 milímetros 

Densidade                                      Mínimo 0,25 g/cm³ 

Base Química                                Produto 100% a base de Resina PTFE (Politetrafluoretileno) 

 

Comprimento (m) Espessura (mm) 

 12 18 

10 12x10 18x10 

25 12x25 18x25 

50 - 18x50 

     Descrição do Produto 

     Propriedades Físicas 
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1. Remover todo e qualquer resíduo na área onde a fita será aplicada; 

2. Aplique a fita veda rosca no sentido horário sobre os filetes da rosca, de tal modo que cada volta 

transpasse a outra em 0,5 cm, num total de 5 a 8 voltas ou conforme a necessidade; 

3.  Corte a fita e pressione-a junto a rosca para garantir o perfeito acabamento; 

4.  Evite a sobra de fita nas extremidades da rosca para não dificultar a fixação ou o fluxo normal de água. 

 

 

O produto não apresenta perigo potencial à saúde. Recomenda-se a verificação conforme cada 

instalação, a necessidade de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) ao lidar com 

qualquer instalação. 

 

 

O Fita Veda Rosca PISAFIX, é fornecida nas seguintes embalagens para a linha varejo: 

Tamanho (m) 
Peso Embalagem 

Largura (mm)   x   Comprimento (m)                                   

Fita Veda Rosca 12x10 6g 60 un/caixa 

Fita Veda Rosca 18x10 7g 60 un/caixa 

Fita Veda Rosca 12x25 9g 30 un/caixa 

Fita Veda Rosca 18x25 10g 30 un/caixa 

Fita Veda Rosca 18x50 22g 30 un/caixa 

   

     Aplicação 

      Manuseio 

      Embalagem 
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Armazenamento 

 

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Armazenar na embalagem original e bem 

fechada para garantir a qualidade do produto. Manter o produto afastado de fontes de calor, principalmente 

devido ao tubete de poliestireno e caixa e cartucho de papelão. Empilhamento máximo: 12 caixas. 

 

 

Seguindo as orientações de armazenagem e devido à fita utilizar exclusivamente a resina PTFE, as 

características físico-químicas do produto não são alteradas em função do tempo, o que determina seu 

prazo de validade Indeterminado. 

 

 

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento 

técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento 

de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em 

seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. 

A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, 

manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto 

Químico (FISPQ). 

 

     Validade 

     Observações 


