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AS NOSSAS SOLUÇÕES

FITAS PARA REPARAR 
E MASCARAR
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PÁGINA 6 - 7 FITAS MASCARAR INTERIOR / EXTERIOR

FITAS
MASCARAR

ÍNDICE

PÁGINA 10 FITAS REPARAÇÃO INTERIOR / EXTERIOR

FITAS
REPARAÇÃO

PÁGINA 8 - 9 FITAS MASCARAR - Japonesa Washi INTERIOR / EXTERIOR

FITAS
MASCARAR

JAPONESA WASHI

PÁGINA 5 COMO SELECIONAR O PRODUTO

PÁGINA 3 - 4 DICAS NORTON - UM GUIA PARA FITAS MASCARAR

PÁGINA 3 EMBALAGEM
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DICAS NORTON - UM GUIA PARA FITAS DE MASCARAR

1. ESCOLHER A FITA CERTA
Garanta que está a utilizar a fita Norton que melhor se adequa ao trabalho,
Ver guia de seleção P4.

2. PREPARAR A SUPERFÍCIE
Limpe a superfície e garanta que está seca e sem poeiras.
Isto vai ajudar a fita a aderir corretamente.

3. APLICAR A FITA
Desenrole a fita aos poucos. Aplique-a sobre as depressões da superfície. Pressione a fita à 
medida que avança, mas evite esticá-la para impedir que se levante ou quebre. 

4. SELAR AS BORDAS
Utilizando os dedos ou uma espátula, pressione com firmeza as bordas da fita para selar a 
zona e evitar que a tinta escorra. Este procedimento deve ser feito antes da pintura.

5. REMOVER A FITA
Puxe a fita sobre si mesma num ângulo de 45° e a uma velocidade moderada. Se o adesivo 
começar a transferir-se, tente um ângulo de 90°. Se a tinta começar a sair com o adesivo, 
experimente marcar a borda da fita com uma lâmina antes de a puxar novamente. 

EMBALAGEM
 A inclusão de Fitas na família de produtos Norton impulsionou-nos a desenhar uma gama de raiz, com um 
propósito muito claro em mente. Queríamos tornar o processo de seleção claro e simples, sem suscitar dúvidas 
no cliente logo no primeiro contacto com as Fitas Norton.

MARCA

Aquela que já confia.

DESIGN GRÁFICO 

Identificação rápida e 
fácil das características 
do produto.

DESIGNAÇÃO

Descrição do produto.

DIMENSÕES

Leitura fácil para uma 
escolha instantânea.

IMAGEM DA APLICAÇÃO

Exemplo visual da  
utilização da fita.

EMBALAGEM / TIPS
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CONSELHOS / RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS

APLICAÇÕES
As fitas de mascarar servem para proteger pintura, spray, sujidade ou danos. Utilizam-se sozinhas 
ou com filme de mascarar, papel ou telas de proteção, e sobre vidro, madeira, gesso, tinta, tijolos ou 
outros substratos. 

SUPERFÍCIES A MASCARAR
O tipo de superfície a mascarar é uma consideração muito importante na escolha da melhor fita a 
utilizar. 

NÍVEL DE ADERÊNCIA
O nível de aderência escolhido deve coincidir com a superfície a mascarar, garantindo que a fita é 
retirada sem danificar a superfície. Papel de parede e outras superfícies delicadas requerem fitas 
com adesivo baixo. Betão, carpetes e outras superfícies resistentes exigem um adesivo mais forte.

UMA REMOÇÃO LIMPA
Conseguir a remoção limpa é um processo influenciado pelo tipo de fita, exposição solar, duração 
no tempo, humidade, temperatura ambiente, tinta ou revestimentos aplicados e resistência da 
superfície a mascarar. O ideal é remover a fita de mascarar quando a tinta está seca.

TIPOS DE ADESIVO
ADESIVOS EM RESINA DE BORRACHA são melhores para evitar o derrame nos bordos e segurar os 
plásticos de proteção, mas geram maior aderência ao longo do tempo. Não são resistentes aos raios 
UV, por isso, devem ser removidos rapidamente.    
ADESIVOS EM ACRÍLICO são resistentes aos UV e não aumentam a aderência; não permitem um 
acabamento superficial tão eficaz, nem agarram tão bem os plásticos de proteção, mas são mais 
duráveis.  

TIPOS DE SUPORTE
PAPEL CREPE é o melhor para mascarar esquinas e adapta-se às formas mais complicadas, 
facilitando assim o trabalho. PAPEL WASHI é o melhor para linhas retas e cantos limpos.                                       
SUPORTE DE TELA é ideal para lidar com zonas fustigadas pela chuva, molhadas ou húmidas.

CONSELHOS E TÉCNICAS PARA MASCARAR
Antes de iniciar o trabalho, leia sempre as instruções da embalagem da fita e da tinta. Certifique-se de 
que todas as superfícies estão limpas e secas antes de aplicar a fita. Remova as poeiras de lixagem e 
quaisquer resíduos de solventes de limpeza. Um pano de limpeza é ideal para este fim. 

APLICAÇÃO
Coloque a fita ao longo da superfície seguindo os contornos, evitando esticá-la, pois o suporte é 
desenhado para se ajustar à superfície. A fita pode encolher durante a pulverização ou a secagem 
e é desejável deixar o máximo de elasticidade possível na fita para evitar que levante ou rasgue. 
Pressione as bordas com firmeza e assegure-se que está bem fixa, evitando derrames ou 
infiltrações. 

REMOÇÃO DA FITA
A velocidade moderada é a melhor. Uma velocidade excessiva pode provocar rasgos, e uma muito 
lenta pode levar à transferência do adesivo. Ângulo de remoção: um ângulo de 45 ° funciona melhor. 
Puxe a fita para trás. Se o adesivo começar a transferir, experimente um ângulo de 90 graus. A 
aderência das fitas adesivas em resina de borracha aumenta com o tempo, por isso é sempre 
aconselhável remover a fita logo após a conclusão do trabalho.

DICAS DE PROFISSIONAL PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS
• Se ficar durante muito tempo, o adesivo em algumas fitas de mascarar irá secar e endurecer. Se 

isto ocorrer embeba-o em solvente, como óleo de eucalipto ou um fluido de remoção à base de 
cítricos, durante 5 minutos e raspe.

• O revestimento a ser mascarado não foi aplicado de forma correta e sofre danos quando a fita é 
removida. Aquecer a fita com um secador pode ajudar na remoção.

• As tintas formam uma película sobre as superfícies pintadas. Quando esta película se estende 
para além da borda da fita pode ser necessário cortar a película de tinta com uma lâmina antes da 
sua remoção para obter um canto limpo. 



FI
TA

S 
M

A
SC

A
R

A
R

www.nortonabrasives.com 5

COMO SELECIONAR O PRODUTO

FITAS MASCARAR
Guia de Utilização

Pintura e 
Decoração

Fachadas Precisão Multisuperfícies 
Samurai

Superfícies  
Delicadas 
Samurai

Retirar sem deixar marcas até 2 Dias 14 Dias 10 Dias 14 Dias 60 Dias

Utilização Interior    Interior / Exterior Interior    Interior / Exterior Interior    

Acabamento de Cantos Bom Bom Precisão Precisão Samurai Precisão Samurai

Mascarar Superfícies Pintadas / Esmaltadas

Tijolos

Blocos

Cimento

Armários

Portas

Placas de Gesso

Tetos

Janelas e Molduras

Caixilharias em Alumínio

Acessórios Metálicos

Mascarar Superfícies Delicadas

Pinturas recentemente 
curadas **

Papel de Parede ##

Mascarar outras Superfícies

Vidro

Laminados

Plásticos  

Porcelana

Bancadas

Carpetes

Terracota

Telhas  

Paredes Renderizadas

Madeira (s/ tratamento)

Pavimento (polido)

Revestimento Aplicado de Mascarar

Tinta à Base de Água

Tinta à Base de Óleo

Gesso Texturizado / Externo

FITAS MASCARAR
Ao utilizar fita adesiva é fundamental escolher corretamente a mais indicada para as especificidades do trabalho 
a realizar: superfície lisa ou porosa, macia ou dura, pintada ou por pintar, entre outras. Por isso, preparámos 
este guia simples para o ajudar a escolher o tipo de fita certo e a conseguir obter os melhores resultados sem 
quaisquer precalços.

Legenda:  Recomendado    Adequado  
 
** Para verificar se a tinta está curada deve seguir as recomendações do fabricante relativamente ao intervalo de 

tempo necessário para poder lavar a superfície pintada.
## Os revestimentos de tinta variam bastante, pelo que é importante testar a capacidade de remoção da fita 

numa área imperceptível antes da sua aplicação.

NOTA: ESTE QUADRO É MERAMENTE INDICATIVO. 
É da responsabilidade do utilizador determinar se o produto é adequado para a sua finalidade.
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FITAS DE MASCARAR
PARA TRABALHOS DIY OU PROFISSIONAIS
As fitas de mascarar Norton são desenhadas para utilização genérica e 
profissional  numa grande variedade de materiais, proporcionando versatilidade, 
facilidade de utilização e os melhores resultados. A sua vasta gama de aplicação 
abrange superfícies delicadas - papel de parede, tetos, telhas, soalhos, rodapés, 
superfícies pintadas e paredes em destaque - e placas de gesso, alumínio, aço, 
reboco, betão, alvenaria e telhas. 

PINTURA E DECORAÇÃO LARGURA 
(mm)

COMPRIMENTO 
(m)

UNDS. 
EMB. Nº ARTIGO CÓDIGO EAN

18 50 48 78072710019 8719362236263*

24 50 36 78072710020 8719362236270

36 50 24 78072710021 8719362236287

48 50 24 78072710022 8719362236294

• Suporte de papel crepe. Permite o ajustamento da fita, mantendo a sua 
integridade quando aplicada em esquinas. 

• Versátil em várias superfícies. Indicado para superfícies lisas ou 
semi-lisas.

• Remoção fácil. A fita não quebra ao descolar, permitindo uma remoção 
rápida e eficiente. 

• Fácil de rasgar à mão. Facilita o ajuste ao comprimento sem esforço, 
adaptando-se às aplicações necessárias. 

• Adesivo de borracha. Proporciona aderência instantânea numa vasta 
gama de superfícies e reduz o tempo e esforço necessários para a sua 
remoção.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APLICAÇÕES
Uso genérico, Placas de Gesso, Vidro, Alumínio, Aço, Tintas à Base de 
Óleo e Água.

* Fabricação
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PRECISÃO LARGURA 
(mm)

COMPRIMENTO 
(m)

UNDS. 
EMB. Nº ARTIGO CÓDIGO EAN

18 50 48 78072710204 8719362236805*

24 50 36 78072710206 8719362236539

36 50 24 78072710229 8719362236546

48 50 24 78072710230 8719362236553

• Suporte de papel crepe. Permite o ajustamento da fita, mantendo a sua 
integridade quando aplicada em esquinas. 

•  Versátil em várias superfícies. Indicado para superfícies lisas ou 
semi-lisas.

• Remoção limpa até 10 dias. Permite remover a fita das superfícies sem 
o risco de transferência de cola.

• Fácil de rasgar à mão. Facilita o ajuste ao comprimento sem esforço, 
adaptando-se às aplicações necessárias. 

• Aplicações em interior. Fita multiusos desenhada para lhe dar um 
acabamento de precisão nos trabalhos em casa.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APLICAÇÕES
Qualidade Premium, Placas de Gesso, Alvenaria, Vidro, Alumínio, Aço, 
Tintas à Base de Óleo e Água.

FACHADAS LARGURA 
(mm)

COMPRIMENTO 
(m)

UNDS. 
EMB. Nº ARTIGO CÓDIGO EAN

24 25 36 78072710032 8719362236331

36 25 24 78072710033 8719362236348

48 25 24 78072710034 8719362236355

• Fita Extreme para Exterior. Resistente suporte de tela impermeável 
especialmente desenhado para condições exigentes de exterior.  

• Remoção limpa até 14 dias. Adesivo especialmente formulado para 
superfícies porosas. 

• Resistente e duradoura. Adesivo de borracha resistente estabilizado 
com raios UV e forte suporte de tela com revestimento impermeável 
PE.  

• Qualidade premium. Especialmente desenvolvida para o restaurador 
profissional como uma fita de confiança para qualquer situação.

• Multisuperfícies. Adere a superfícies em betão, pedra, alvenaria e 
pintadas.

• Utilização genérica. Segurar e unir revestimentos em polietileno e 
como fita para uso geral em obras e locais de construção.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APLICAÇÕES
Revestimento de Paredes, Betão, Tijolos, Telhas, Superfícies Ásperas e 
Porosas, e também Janelas, Vidro e Madeira. 

“FITAS DE MASCARAR”

* Fabricação
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MULTISUPERFÍCIES 
SAMURAI LARGURA 

(mm)
COMPRIMENTO 

(m)
UNDS. 
EMB. Nº ARTIGO CÓDIGO EAN

24 50 36 78072710028 8719362236300

36 50 24 78072710029 8719362236317

48 50 24 78072710030 8719362236324

• Suporte Washi. O papel plano resiste aos derrames e infiltrações e 
garante linhas bem definidas.

• Aderência média. Pode ser utilizado numa grande variedade de 
substratos.

• Remoção limpa até 14 dias. Fórmula especial do adesivo oferece um 
mascaramento prolongado numa variedade de superfícies.

• Excelente resistência aos raios UV. Mesmo quando exposto 
prolongadamente ao sol, é facilmente removido.

• Qualidade premium profissional. Com uma conformabilidade e 
resistência à tração consistentemente boas, é uma excelente fita para 
as aplicações de pintura mais exigentes.

“AS NOSSAS MELHORES FITAS ATÉ AO MOMENTO”

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APLICAÇÕES
Qualidade máxima, Multisuperfícies, Superfícies Pintadas Curadas, 
Paredes Decorativas, Rodapés, Tetos, Metal e Vidro. 
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SUPERFÍCIES  
DELICADAS SAMURAI LARGURA 

(mm)
COMPRIMENTO 

(m)
UNDS. 
EMB. Nº ARTIGO CÓDIGO EAN

24 50 36 78072710040 8719362236362*

36 50 24 78072710043 8719362236379*

• Suporte Washi. O papel plano resiste aos derrames e infiltrações e 
garante linhas bem definidas.

• Aderência baixa. Ideal para superfícies delicadas como placas de 
gesso e papel de parede.

• Remoção limpa até 60 dias. Fórmula especial do adesivo oferece um 
mascaramento prolongado numa variedade de superfícies.

• Excelente resistência aos raios UV. Mesmo quando exposto 
prolongadamente ao sol, é facilmente removido.

• Qualidade premium profissional. Com uma conformabilidade e 
resistência à tração consistentemente boas, é uma excelente fita para 
as aplicações de pintura mais exigentes.

“AS NOSSAS MELHORES FITAS ATÉ AO MOMENTO”

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APLICAÇÕES
Última Qualidade, Superfícies Delicadas, Superfícies Pintadas de 
Fresco (24hrs), Papel de Parede, Azulejos de Teto e Soalho Polido.

* Fabricação

Nas imagens em cima é possível 
ver as diferenças de acabamento 

numa superfície pintada com a fita 
Samurai (esquerda) e com a fita 

crepe tradicional (direita). Vemos 
claramente que, no caso do papel 

crepe, a tinta escorre para os cantos, 
enquanto que com a Samurai, 

estes ficam limpos e definidos em 
qualquer superfície - no exemplo 

em cima, sobre placas de gesso sem 
tratamento. 

RESULTADOS 
EXCELENTES
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FITAS DE REPARAÇÃO

FITAS DE REPARAÇÃO
Esta fita oferece uma elasticidade excelente que se adapta com facilidade às 
diferentes formas. Quando precisar de unir alguma coisa de forma rápida e 
fiável, esta é a melhor fita. 

FITAS DE REPARAÇÃO PVC LARGURA 
(mm)

COMPRIMENTO 
(m)

UNDS. 
EMB. COLOUR Nº ARTIGO CÓDIGO EAN

48 25 36 Silver 78072710101 8719362236447

48 25 36 Black 78072710102 8719362236454*

• PVC. Fabricada em PVC para proporcionar excelente elasticidade, 
conformabilidade e durabilidade.

• Multiusos. Fita de reparação ideal para uma série de aplicações em 
interiores e exteriores. 

• Reparações discretas. A fita está disponível na cor preta ou prata para 
ajudar a fornecer um acabamento mais discreto.

• Forte adesivo. Suporte forte para fixação rápida e confiável.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN APLICAÇÕES
Reparações genéricas em casa, utilização em interiores e exteriores e 
ideal para unir plásticos de proteção. 

* Fabricação
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www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Saint-Gobain Abrasivos
Rua de Rodrigo Silva, 122 
4475-187 Maia 
Portugal 

Tel: +351 229 437 940 
Fax: +351 229 437 949

A Norton é uma marca registada da Saint-Gobain Abrasives.
Form # 3912 


