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IBNR/NART 58133 

 Industry_Consumer  

  
 

Brand /-family  tesa® Signal  

BNR  58133  

BNR suffix  Adesiva  

  

Industry_IBNR  

  
 

Short Description  tesa marking tape Premium, 66mx 50mm,yellow-black, labelled  

  

Consumer_VP  
 

Consumer Short 

Description  

 

A fita de sinalização adesiva universal tesa é ideal para aplicações de 

sinalização e para marcação de obstáculos e áreas perigosas. Disponível 

em duas cores.  

Consumer Medium 

Description  

 

 

 

A fita de sinalização autoadesiva universal tesa foi desenvolvida para 

permitir criar uma barreira visual de segurança e ainda para sinalizar 

obstáculos ou áreas perigosas. A fita tem um forte suporte em 

polipropileno combinado com uma camada autoadesiva e livre de 

solventes. Também oferece uma resistência duradoura a raios UV. A fita 

de sinalização está disponível em vermelho e branco ou preto e amarelo, 

conforme as normas da UE.  

Consumer Main Features 

(USP) for internal and 

external use  

 

 

* Suporte em PP robusta. * Adesivo sem solventes com elevada 

resistência aos UV. * Para marcar obstáculos permanentes e áreas 

perigosas. * Desenrolamento uniforme e pouco ruidoso. * Código de 

cores de acordo com as normas da UE sobre a sinalização. * Adequada 

a todos os desenroladores de punho tesapack® disponíveis.  

  

 

 
 

Consumer E-commerce 

Short Description  

A fita de sinalização autoadesiva universal tesa é multifuncional e ideal 

para marcar obstáculos e áreas perigosas. Disponível em duas cores.  
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Consumer E-commerce 

Medium Description  

 

A fita de sinalização autoadesiva universal tesa é bastante versátil. Ideal 

para criar uma barreira visual de segurança e para sinalizar obstáculos 

ou áreas perigosas de forma permanente. A fita tem um forte suporte em 

polipropileno combinado com uma camada autoadesiva e livre de 

solventes. Foi desenhada especialmente para uso exterior e oferece uma 

resistência a raios UV de forma duradoura. Conforme as regulações da 

UE, a fita de sinalização está disponível em vermelho e branco ou preto 

e amarelo.  

  

Consumer E- 

commerce Keywords  

 

tesa; fita de sinalização; universal; fita de segurança; sinalizar; fita para 

cenários de crime; fita de sinalização; barreiras de segurança; fita de 

barreira; fita de marcação; fita de sinalização vermelha branca; fita de 

sinalização preta amarela; fita para perigos; fita para marcação de 

pavimentos; fita de acessos interditos; fita para não passar; sinal de 

segurança; barreira de vedação; fita de vedação; para chamar a atenção.  

  

  

Consumer E-commerce 

Product Title  

tesa® Universal Self-Adhesive Signal Tape, Warning Tape - UV-

resistant, for marking hazardous areas and obstacles  

Consumer Long 

Description  

 

 

Áreas ou obstáculos perigosos devem ser devidamente sinalizados de 

forma a prevenir acidentes pessoais e a evitar problemas de 

responsabilidade. A fita de sinalização autoadesiva universal tesa é uma 

fita de sinalização universal para situações comuns em oficinas, 

armazéns, empresas de logística ou fábricas. 

Produzida de acordo com as normas da UE 

As normas de segurança da UE exigem que a sinalização de perigos seja 

efectuada de acordo com procedimentos específicos. A fita de 

sinalização autoadesiva universal tesa vai ao encontro desses requisitos, 

estando disponível em preto e amarelo ou vermelho e branco. 

Ideal para situações permanentes de perigo. 

A fita de sinalização autoadesiva universal tesa tem todas as 

características de sinalização necessárias para identificar objetos, áreas 

ou obstáculos perigosos. Para além da sua forte base de polipropileno, 
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também tem uma camada autoadesiva livre de solventes que garante 

uma excelente adesão na maioria das superfícies, fazendo desta fita a 

solução ideal para sinalização de espaços comerciais. 

Fita de sinalização preta e amarela para separação de secções 

Utilize a fita de sinalização autoadesiva universal tesa para marcar 

percursos no pavimento de fábricas ou para separar zonas de perigo. 

Cole-a em máquinas de trabalho ou outros equipamentos para sinalizar 

precaução ou até para indicar o mau funcionamento dos mesmos. 

Fita de segurança para uma fácil aplicação 

A fita de sinalização autoadesiva universal tesa foi desenvolvida para 

um desenrolar simétrico e silencioso. Para uma utilização profissional, 

esta fita pode ser utilizada em qualquer desenrolador tesa para uma 

aplicação mais precisa em qualquer superfície suficientemente suave e 

livre de pó, óleo ou gorduras. Para uma melhor adesão, limpe primeiro 

a superfície com álcool ou qualquer produto de limpeza livre sem 

silicone.  

 
 

Consumer Self-

explanatory name (for 

internal use)  

Fita adesiva e resistente a raios UV para sinalização de objetos e 

obstáculos  

  

  
 Consumer_NART  

  
 

Product variant  labelled  

  

Dimensions / Content  66 m : 50 mm  

  
 

 


