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560U Baixo 4 2% Adesão superior ao revestimento; para uso em cartão e cartolina

582U Médio 4 2% Adesão superior ao revestimento; base de aderência média para uso geral

592U Alto 4 2% Adesão superior ao revestimento; recomendado para uso com filmes 
intermediários ou calandrados

782U Médio 5 6% Adesão superior ao revestimento; base premium de aderência média; 
apresenta bom desempenho em aplicações úmidas

6798 Muito alto 6 5% Recomendado para uso com filmes reflexivos, material de toldo e filmes 
de vidro gravados

1310 Médio 4 750%
Filme ultra transparente com adesivo Ultra para sombras projetadas e alinhamentos 
multicoloridos; rasga facilmente; não adere a material de banner ou plástico 
corrugado; recomendado para uso com filmes intermediários e calandrados

1320 Alto 4 750% Filme ultra transparente para uso com SignGold, filmes de vidro gravados; 
recomendado para letras pequenas e gráficos

1510 Médio 4 570% Filme transparente fosco para sombras projetadas e alinhamentos multicoloridos

7505 Médio 5 380% Filme reutilizável para uso em molduras

8510 Médio 3 500% Filme azul durável, resistente aos raios UV (até 6 meses) para uso externo 
para proteção de sinalização acabada

Guia de seleção de produto

Fabricantes de sinalização, serigrafistas e profissionais gráficos comerciais em todo o mundo 
confiam nos produtos TransferRite® para ajudá-los a fazer o trabalho da maneira certa.
Temos orgulho dos nossos produtos serem a marca preferida de profissionais como você. Seja qual for a sua aplicação, sabemos 
que você encontrará o produto e o desempenho certo na nossa família de fitas adesivas.

Sinalização

Digital
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DESTAQUES DO PRODUTO E USOS RECOMENDADOS
Todos os produtos disponíveis com até 60” (1,52 m) de largura

6560 Baixo 4 2% Papel padrão ProtectRite Digital; preço econômico

1301 Baixo 4 750% Filme de aplicação que adere a películas removíveis lisas expostas

6882 Médio 6 6% Papel premium ProtectRite Digital; forte e versátil

AirMask Médio 4 570%
Pré-máscara de filme que adere a películas removíveis a ar expostas e 
é removida sem esforço do vinil impresso; recomendado para aplicação com 
um laminador

8510 Médio 3 500% Filme azul durável para exteriores para proteção de impressão plana
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RV, Fleet e Marine

Especialidade

PRECISA ENTRAR EM CONTATO? Na ABI Tape, nossa capacidade de resposta é o que nos diferencia 
de outros fabricantes de fitas adesivas. Se você tiver uma nova ideia, precisar de uma amostra ou tiver 
uma pergunta específica, estamos aqui para ajudá-lo. Você encontrará nosso site e número de telefone 
abaixo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.
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560U Baixo 4 2% Instalação de máscara de pintura RV

760U Baixo 5 6% Decalques grandes de uma peça só; instalação de máscara de pintura RV; 
peças de vinil não impressas; impressões digitais

782U Médio 5 6% Gráficos que requerem armazenamento de longo prazo; SCPM3 referência cruzada 3M

792U Alto 5 6% Plotadora fina e gráficos cortados; SCPS2 de referência cruzada 3M

6882 Médio 6 6% Decalques impressos com tintas UV; impressões digitais

AirMask Médio 4 570% Pré-máscara de filme que adere a coberturas de saída de ar expostas

992U Alto 7 6% Pré-máscara de papel que adere a películas de saída de ar expostas

Prêmios e gravuras

582U Médio 4 2% Proteção a laser para superfícies lisas

592U Alto 4 2% Proteção a laser para superfícies texturizadas

Têxtil

PM-12 Médio 4 2% Máscara de palheta para serigrafia têxtil simplifica a limpeza de adesivo em spray; 
elimina a necessidade de solventes de limpeza e eliminação de trapos perigosos

Máscara de pintura

PM-50 Médio 4 Máscara de tinta de vinil para ciclos de cozimento em baixa temperatura <110 °F 
(43,33 °C); resiste a uretanos e esmaltes acrílicos; removido de forma limpa

StencilRite
6932 Alto 8 6%

Uma fita adesiva de papel grosso laminada a um revestimento de crepe para 
corte em matriz de gabarito de aço; excelente fixação da tinta; também usada
como substrato para cenografia e exibições temporárias
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ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR.


