
LIDERANÇA BASEADA NOS MATERIAIS de QUALIDADE E INOVAÇÃO
NEENAH® Performance Materials são o líder na investigação, a tecnologia e 
a resolução de problemas. Com mais de 125 anos de experiencia e conhecimento, 
usamos o muito que sabemos de nossa empresa para poder responder as necessidades 
da sua. Qualquer que sejam suas necessidades, NEENAH® Performance Materials têm 
uma línha extensa de produtos de fita de pre-emascarar que estão desenhados para 
cumprir com suas expetativas.

Produtos de Fita NEENAH
® 

e Produtos de Pré-Emascarar

• Automotivo

• Industrial

• Marinha

• Bandoleering Eletrónico

• Pintura

• Embalajem

• Atenção Médica e 
 Cuidado pessoal

• Etiquetas Decorativas e 
 Colocação de Letras 

• Emascaramento  
 de proteção

APLICAÇÕES:

NeenahPerformance.com

FITAS A BASE DE PAPEL 

FITAS A BASE DE PAPEL NEENAH®  As Fitas a Base 
de papel se suministram em forma rugosa ou lisa, 
saturadas com reforço de polímero, que se podem 
fornecer com ou sem recobrimento de alto 
rendimento a medida individual para qualquer 
necessidade de aplicação. NEENAH® Performance 
Materials é a empresa que oferece fitas lisas crepé 
(finas) que dão uma melhor cobertura, sensação de 
mão, e uma redução do uso de adesivo pelo 
fabricante da fita. Para todas as fitas, oferecemos 
correspondencia exata de cores e o desenvolvimento 
de papel personalizado. 

NEENAH® oferece uma amplia gama de
soluções para satisfazer todas suas necessidades. 
Não todos os clientes têm as mesmas necessidades. 
É por isso que os NEENAH® Performance Materials 
oferece papéis saturados de látex  desenhados a
sua especificação para a pressão específica da
fita desejada. 

• Documentos de Base Crepé 

• Gessner® Soft Papéis de fita suave 

• Papéis de Base plana 

• Papéis Decal Pré-Emascarar

Projetado para Melhor Performance e Melhor Qualidade



Produtos de Fita NEENAH
® 

e Produtos de Pré-Emascarar
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Recobrimento projetado a medida para o tipo de Adesivo e Tack 
(Borracha Natural, Hot Melt, etc.) 

O melhor na industria em Envelhecimento de Rolos ( Recobrimento patenteado KAP)

Fita adesiva feita a medida para separação de fita em fita

Resistência a água

Resistência a abrasão

Silicones

Imprimir

Recobrimento em ambos Lados (C2S)

Dois Recobrimentos em um Lado (2C15)

Recobrimentos:

Atributos de Rendimento:

Borracha de Nitrilo Butadieno

Borracha de Estireno Butadieno

Acrílico

Epóxi

Estabilidade UV

Resistentê a Solventes

Resistentê a temperaturas Altas 

Alta resistencia a elongação e conformabilidade

Adaptabilidade a cores personalizadas

Saturação:

PAPÉIS de BASE CREPÉ 
Estes papéis são usados na fabricação de fitas
de emascaramento para uso geral e com fitas
de aplicações especializadas tais como para as 
aplicações de pintura, automobilísticas,
industriais e outras aplicações.

FITAS DE PAPÉIS GESSNER® SOFT 
É um papel washi tipo liso para línhas de pintura 
que são finas e exatas.

OS PAPÉIS DE BASE PLANA
Os Papéis de Base Plana varíam em uso desde
fitas para embalajem e fitas usadas em fraudas
até fitas planas de cores imprimiveis usadas
para a identificação de produtos.
 
PAPÉIS ADESIVOS DECAL 
Estes papéis são usados para a fabricação
de fita de aplicação para o uso com pegatinas
e colocação de letras. Estes desenhos também 
são usados como papéis de emascaramento
para a proteção de superficies tais como o
metal pulido, madeira, plásticos e vidro.
Estes recobrimentos especiais fornecem uma 
maior resistência a curvatura, um aumento a  
resistência a água e uma melhor aderencia
na aplicação de lixamento manual.

Abastecimento seguro:
Recobrimentos protetores de fita estão disponíveis de diversos locais:
Munising, MI, EUA, Quakertown, PA, EUA e Bruckmühl, Bravaria.
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Liso ( Fino) Crepé

Grosso Crepé 

(Washi) Liso Flatback

Flatback

Liso Com Cores Personalizadas

Fibras recicladas

Fitas de Polpa

Certificação FSC

Fibras Sintéticas

Papel:


