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O SISTEMA DE MONTAGEM 
INTELIGENTE. 
48 PRODUTOS – SOLUÇÕES ILIMITADAS.
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tesa® Smart Mounting System
Introdução / Índice

Descubra agora uma forma totalmente nova de montar sem parafusos ou 

pregos. São 48 soluções adesivas para quase todas as necessidades de 

montagem possíveis. De pregos adesivos removíveis e parafusos adesivos 

a fitas adesivas e colas permanentes. O Sistema de Montagem Inteligente 

tesa® oferece soluções para quase todas as tarefas de montagem sobre 

quase todas as superfícies.

– Rápida, fácil, fixação segura

– Sem necessidade de mais ferramentas

– Sem necessidade de conhecimentos profissionais

Bem-vindo à nova forma de montar: Com 48 soluções adesivas altamente inovadoras para ideias sem limites.

O SISTEMA  
DE MONTAGEM  
INTELIGENTE tesa®.



3

Superfícies Porosas
p.e. parede pintada, papel de parede, estuque ou gesso

p.e. azulejos, madeira ou plástico
Superfícies Lisas

Superfícies Rugosas
p.e. tijolo, alvenaria, betão ou pedra

p.e. vidro, acrílico ou Plástico Transparente
Superfícies Transparentes 04

06
07
08
09

10

12
13
14
15

16

18
19
20
22

23

25
28
29

Lista de Produtos 31

DESCUBRA A SOLUÇÃO PERFEITA PARA OS SEUS PROJETOS.

Fitas de Montagem

Fitas de Montagem

Colas de Montagem

Colas de Montagem

Colas de Montagem

Colas de Montagem

Fitas Adesivas e Ganchos

Pregos Adesivos

Pregos Adesivos

Parafusos Adesivos

Almofadas Bi-adesivas

Fitas de Montagem

Pregos e Parafusos Adesivos Ajustáveis

Pregos e Parafusos Adesivos Ajustáveis

Fitas de Montagem



4

Superfícies Transparentes

SOLUÇÕES DE MONTAGEM INTELIGENTES  
PARA SUPERFÍCIES TRANSPARENTES.

Agora decorar superfícies transparentes como vidro ou plástico tornou-se surpreendentemente fácil: excelentes 

soluções para montagem quase invisível de objetos decorativos de vários tamanhos e pesos como quadros, 

cartões ou adornos festivos. Nem vai reparar nos produtos adesivos tesa® depois de montados. A maioria dos 

produtos transparentes são fáceis de remover e não deixam resíduos. E para soluções permanentes também estão 

disponíveis a fita de montagem bi-adesiva e a cola de montagem. 

Introdução e Tecnologia
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2. Remova a película prote-
tora de um dos lados.

1. Limpe a superfície.

A solução para todas as superfícies sólidas e transparentes.

As tiras standard tesa Powerstrips® são compostas por uma  
camada adesiva concebida para proporcionar uma fixação segura 
em superfícies lisas e sólidas.

De qualidade comprovada também estão disponíveis na versão 
transparente para montagens quase invisíveis em superfícies como 
vidro.

Todas as Tiras Adesivas com a Tecnologia tesa Powerstrips® são 
fáceis de remover sem deixar resíduos.

6. Pressione firmemente o 
gancho sobre a  
superfície.

3. Monte a Tira Adesiva no 
gancho.

7. E já está! 8. Remova a tira quando 
quiser.

4. Assegure-se de que está 
bem colocada.

5. Remova a outra película 
protetora da tira.

FÁCIL E RÁPIDO DE MONTAR. Por favor leia o folheto de instruções antes da montagem.

A TECNOLOGIA DAS TIRAS  
tesa Powerstrips® TRANSPARENTES:



Gancho Adesivo 0,2 kg, transparentes & vidro 0,2 kg
Capacidade de suporte*

Ganho Adesivo 1 kg, transparentes & vidro 1,0 kg
Capacidade de suporte*

Tiras Adesivas, transparentes & vidro 0,2    1,0
kg
Capacidade de 
suporte*e

6

Superfícies Transparentes

Ref.

77732-00001-00

EAN

4042448350848

Un. por U.M.V/Cx.

0/15

– Suporta objetos leves com 0,2 kg a 1,0 kg por tira*
– A tira também pode ser usada sem gancho
– Tira para reutilização do Gancho Adesivo
– Resistência UV limitada 

Ref.

77733-00001-00

EAN

4042448350855

Un. por U.M.V/Cx.

0/15

Tira Adesiva 1,0 kg, transparente

Gancho Adesivo 0,2 kg, transparentes & vidro

Ganho Adesivo 1,0 kg, transparentes & vidro

Tira Adesiva 0,2 kg, transparente

Tiras Adesivas, Ganchos e Almofadas

77734-00001-00 4042448350862 10/160

– Para superfícies sólidas e transparentes no interior
– Suporta objetos leves até 0.2 kg por gancho*: 
 por exemplo grinaldas, adornos festivos e outros  
 objetos decorativos
– Reutilizável com uma nova tira*
– Resistência UV limitada

Ref. EAN Un. por U.M.V/Cx.

– Para superfícies sólidas e transparentes no interior
– Suporta objetos leves até  1 kg por Gancho:  
 por exemplo grinaldas, adornos festivos e outros  
 objetos decorativos
– Reutilizável com uma nova tira
– Resistência UV limitada

77735-00001-00 4042448350879 8/128

Ref. EAN Un. por U.M.V/Cj.

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização.



Almofadas Transparentes, transparentes & vidro Para objetos leves* 
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Almofadas Transparentes, transparentes & vidro

– Para objetos leves como postais ou notas*
– Para aplicações de curta duração
– Resistência UV limitada

Ref.

77731-00001-00

EAN

4042448350831

Un. por U.M.V/Cx.

20/320

Un. por Embalagem

60 almofadas

ALMOFADAS BI-ADESIVAS
Almofadas Bi-adesivas tesa® para superfícies transparentes: 
uma forma prática e quase invisível para montagem temporária  
de papéis leves como postais, notas e decorações.

2. Abra a película de pro-
teção das almofadas.

4. Fixe-a à superfície.

5. Decore a gosto.  
E já está!

APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA. Por favor leia o folheto de instruções antes da montagem.

1. Limpe a superfície. 3. Destaque uma  
Almofada Adesiva.

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização.



Fitas de Montagem Bi-adesivas, transparentes & vidro 20 kg / m
Capacidade de suporte**

8

Superfícies Transparentes

4. Pressione firmemente  
o objeto contra a  
superfície. E já está!

Especialmente desenvolvidas com duas faces adesivas para montagem rápida, fácil e permanente de objetos 
em superfícies transparentes no interior. São de montagem prática e fácil – não são necessários mais utensílios 
do que uma tesoura – e asseguram uma fixação fiável e duradoura. Em condições normais, uma fita de 10 cm é 
suficiente para suspender até 2 kg.* Ideal para, por exemplo, vidro, acrílico, plástico transparente.

Uma solução adesiva permanente com a tecnologia tesa Powerbond®

APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA. Por favor leia o folheto de instruções antes da montagem.

FITAS DE MONTAGEM BI-ADESIVAS

Fita de Montagem 5 m x 19 mm, transparentes & vidro

Fita de Montagem 1,5 m x 19 mm, transparentes & vidro
Dimensões (cm)

L 150   A 1,9  

Dimensões (cm)

L 500  A 1,977741-00001-00

77740-00001-00

4042448350893

4042448350886

10 / 60

12 / 72

Ref.

Ref.

EAN

EAN Un. por U.M.V/Cx.

Un. por U.M.V/Cx.

Fitas e Colas de Montagem

– Disponível com 1,5 m e 5 m de comprimento
– Capacidade de suporte até 20 kg/m**
– Fica transparente

1. Limpe a superfície. 2. Aplique a Fita de  
Montagem em tiras 
verticais no objeto.

3. Remova a película 
protetora.

 *Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização.
**Para melhores resultados, recomendamos um máximo de 6 kg por aplicação/objeto. Para objetos com espessura de máxima de 10 mm.



Colas de Montagem, transparentes & vidro 10 kg / cm2

Capacidade de suporte*
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1. Aplique a Cola de  
Montagem no objeto 
limpo.

2. Monte o objeto na  
superfície.

3. Pressione firmemente. 4. E já está!

Cola de montagem especialmente desenvolvida para a fixação fácil e permanente de objetos sobre superfícies 
transparentes no interior. Recomendada para fixação segura sobre superfícies transparentes no interior – sem 
necessidade de qualquer ferramenta!
Indicada para, por exemplo, vidro, acrílico, plástico transparente.

APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA. Por favor leia o folheto de instruções antes da montagem.

COLA DE MONTAGEM

Cola de Montagem 125 g, transparente

Cola de Montagem 80 g, transparente

Conteúdo

80 g   

Conteúdo

125 g  77932-00001-00

77931-00001-00

4042448351227

4042448351210

6 / 48

6 / 48

Ref.

Ref.

EAN

EAN

Un. por U.M.V/Cx.

Un. por U.M.V/Cx.

– Disponível em 80 g e 125 g
– Capacidade de suporte até 10 kg/cm2* (em con-
formidade com DIN EN 205)
– Fica transparente

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização. O poder de suporte depende da robustez da superfície.
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Superfícies Porosas

A tecnologia avançada de três camadas tesa Powerstrips® combinada com os práticos Pregos e Parafusos  

Adesivos tesa® tornam finalmente possível montar objetos sobre superfícies porosas, pela primeira vez e de forma 

incrivelmente fácil! Estes produtos inovadores garantem fixação segura para objetos de diferentes tamanhos e 

pesos como quadros emoldurados, telas e todo o tipo de decorações de parede. E pode ainda facilmente remover 

a maioria destes produtos sem danificar as paredes. Para soluções permanentes temos ainda disponíveis a fita de 

montagem bi-adesiva e a cola de montagem.

Introdução, Tecnologia e Tiras Adesivas

SOLUÇÕES INTELIGENTES DE MONTAGEM 
SOBRE SUPERFÍCIES POROSAS.



Tiras Adesivas, paredes pintadas & papel de parede

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização. O poder de suspensão depende da robustez da superfície. 11
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1. Assegure-se de que a 
parede está limpa.

4. Remova a película  
protetora.

8. Remova a tira quando 
quiser.

5. Monte o Prego sobre  
a tira.

2. Cole a Tira Adesiva na 
parede.

6. Pressione firmemente  
o prego sobre a tira.

7. E já está!

3. Pressione bem a tira  
contra a parede.

A solução para todas as superfícies porosas.

Qual a inovação? A estrutura de três camadas!
Uma camada para aderir ao objeto a fixar, uma camada especial 
para fixar à parede e uma camada de espuma no centro.

A camada de espuma torna a tira mais flexível.
Compensando as irregularidades da parede, esta flexibilidade  
maximiza a área de fixação do adesivo. 

A camada adesiva em contacto com a parede é também mais  
“viscosa”, permitindo uma maior penetração do adesivo nos poros 
do material da superfície, assim ampliando o poder de fixação.
Todas as Tiras Adesivas com a Tecnologia tesa Powerstrips® são 
fáceis de remover sem deixar resíduos simplesmente puxando.

APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA. Por favor leia o folheto de instruções antes da montagem.

0,5    1,0
– Disponíveis com capacidade de suporte de 0,5 kg ou 1,0 kg por tira*
– O tira só deverá ser reutilizada em Pregos Adesivos em superfícies  
 porosas como paredes pintadas ou papel de parede

Tiras Adesivas 1 kg, paredes pintadas & papel de parede

Tiras Adesivas 0,5 kg, paredes pintadas & papel de parede

77771-00001-00

77770-00001-00

4042448351050

4042448351043

0 / 15

0 / 15

Ref.

Ref.

EAN

EAN

Un. por U.M.V/Cx.

Un. por U.M.V/Cx.

kg
Capacidade de 
suporte*y

capacidade suporte

0,5 kg  / por tira

capacidade suporte

1,0 kg  / por tira

A TECNOLOGIA AVANÇADA DE TRÊS CAMADAS tesa Powerstrips®



Prego Adesivo 1 kg, paredes pintadas & papel de parede

Prego Adesivo 2 kg, paredes pintadas & papel de parede

Prego Adesivo 0,5 kg, paredes pintadas & papel de  
parede

12

Superfícies Porosas

– Para superfícies delicadas e porosas como  
 paredes pintadas e papel de parede
– Indicado para objetos com o peso máximo de  
 2 kg usando 2 pregos*
– Perfeito para a montagem de quadros e objetos  
 decorativos
– Reutilizável com uma nova tira

Ref.

77773-00001-00

EAN

4042448351074

Un. por U.M.V/Cx.

8/128

2,0 kg
Capacidade de suporte*

– Para superfícies delicadas e porosas como  
 paredes pintadas e papel de parede
– Indicado para objetos com o peso máximo de  
 2 kg por prego ou 4 kg usando 2 pregos*
– Perfeito para a montagem de quadros e objetos  
 decorativos
– Reutilizável com uma nova tira

Ref.

77776-00001-00

EAN

4042448351104

Un. por U.M.V/Cx.

8/128

0,5 kg
Capacidade de suporte*

– Para superfícies delicadas e porosas como  
 paredes pintadas e papel de parede
– Indicado para objetos com o peso máximo de  
 0,5 kg por prego ou 1 kg para 2 pregos*
– Perfeito para a montagem de quadros e objetos  
 decorativos
– Reutilizável com uma nova tira

Ref.

77772-00001-00

EAN

4042448351067

Un. por U.M.V/Cx.

8/128

Pregos Adesivos, Pregos e Parafusos Adesivos Ajustáveis

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização. O poder de suspensão depende da robustez da superfície.

1,0 kg
Capacidade de suporte*

Prego Adesivo 0,5 kg, paredes pintadas & papel de 
parede

Prego Adesivo 1 kg, paredes pintadas & papel de 
parede

Prego Adesivo 2 kg, paredes pintadas & papel de 
parede



Prego Adesivo Ajustável 2 kg, paredes pintadas & papel 
de parede

Parafuso Adesivo Ajustável 1 kg, paredes pintadas & 
papel de parede

Prego Adesivo Ajustável 1 kg, paredes pintadas & papel 
de parede

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização. O poder de suspensão depende da robustez da superfície. 13
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2,0 kg
Capacidade de suporte*

–  Para superfícies delicadas e porosas como paredes  
 pintadas ou papel de parede
– Indicado para objetos com o peso máximo de 2 kg 
 por prego e 4 kg usando 2 pregos*
– Altura ajustável para melhor alinhamento
– Perfeito para a montagem de quadros e objetos  
 decorativos
– Recomendado para montagem alinhada de vários quadros
– Reutilizável com uma nova tira

Ref.

77777-00001-00

EAN

4042448340511

Un. por U.M.V/Cx.

8/128

1,0 kg
Capacidade de suporte*

– Para superfícies delicadas e porosas como paredes  
 pintadas ou papel de parede
– Indicado para objetos com o peso máximo de 1 kg  
 por parafuso ou 2 kg usando 2 parafusos*
– Altura ajustável para melhor alinhamento
– Perfeito para a montagem de quadros e objetos  
 decorativos
– Recomendado para montagem alinhada de vários quadros
– Reutilizável com uma nova tira

Ref.

77775-00001-00

EAN Un. por U.M.V/Cx.

6/96

1,0 kg
Capacidade de suporte*

– Para superfícies delicadas e porosas como paredes  
 pintadas ou papel de parede
– Indicado para objetos com o peso máximo de 1 kg  
 por prego ou or 2 kg usando 2 pregos*
– Altura ajustável para melhor alinhamento
– Perfeito para a montagem de quadros e objetos  
 decorativos
– Recomendado para montagem alinhada de vários quadros
– Reutilizável com uma nova tira

Ref.

77774-00001-00

EAN

4042448351081

Un. por U.M.V/Cx.

8/128

4042448340498

Prego Adesivo Ajustável 1 kg, paredes pintadas & 
papel de parede

Prego Adesivo Ajustável 2 kg, paredes pintadas & 
papel de parede

Parafuso Adesivo Ajustável 1 kg, paredes pintadas & 
papel de parede



Fitas de Montagem Bi-adesivas, paredes pintadas & papel 
de parede
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Superfícies Porosas

Especialmente desenvolvida com duas faces adesivas para a fixação permanente, rápida e fácil de objetos  
sobre superfícies porosas no interior. A sua fórmula especial compensa as irregularidades da superfície.
São de montagem prática e fácil – não são necessários mais utensílios do que uma tesoura – e asseguram uma 
fixação fiável e duradoura. Em condições normais, dependendo da robustez da superfície, uma simples tira de 
10 cm pode suspender até 1 kg.* Ideal para, por exemplo, paredes pintadas e papel de parede.

Uma solução adesiva permanente com a tecnologia tesa Powerbond®

APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA. Por favor leia o folheto de instruções antes da montagem.

FITA DE MONTAGEM BI-ADESIVA

kg / m
Capacidade de suporte**

– Disponíveis com 1,5 m e 5 m de comprimento
– Capacidade de suporte até 10 kg/m**
– Para superfícies porosas como paredes  
 pintadas ou papel de parede

1. Limpe a suerfície. 2.  Aplique a Cola de  
Montagem e pressione 
bem.

3. Remova a película 
protetora.

4. Pressione o objeto 
firmemente contra a 
parede. E já está!

77743-00001-00

77742-00001-00

4042448350916

4042448350909

10 / 60

10 / 60

Ref.

Ref.

EAN

EAN

Un. por U.M.V/Cx.

Un. por U.M.V/Cx. Dimensões (cm)

L 150   A 1,9  

Dimensões (cm)

L 500  A 1,9

Fita de Montagem Bi-adesiva 5 m x 19 mm, paredes pintadas & papel de parede

Fita de Montagem Bi-adesiva 1.5 m x 19 mm, paredes pintadas & papel de parede

10

Fitas e Colas de Montagem

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização. O poder de suspensão depende da robustez da superfície.
**Para melhores resultados, recomendamos um máximo de 6 kg por aplicação/objeto. Para objetos com a espessura máxima de 10 mm.



Colas de montagem, papel de parede & paredes pintadas

15
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Cola de Montagem especialmente desenvolvida a fixação permanente de objetos em superfícies porosas no 
interior. Ideal para a montagem de objetos como rodapés ou peças em gesso: não são necessárias mais ferra-
mentas! Recomendada para, por exemplo, papel de parede e paredes pintadas.

APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA. Por favor leia o folheto de instruções antes da montagem.

COLA DE MONTAGEM

A capacidade de suporte está relacionada 
com a robustez da superfície a montar

1. Aplique a Cola de  
Montagem na  
superfície limpa.

2. Monte o objeto na  
superfície.

3. Pressione firmemente  
o objeto contra a  
superfície. E já está!

4. Remova possíveis  
resíduos nas  
extremidades.

Cola de Montagem 125 g, paredes pintadas & papel de parede

Cola de Montagem 80 g, paredes pintadas & papel de parede

Conteúdo

80 g   

Conteúdo

125 g  77934-00001-00

77933-00001-00

4042448351241

4042448351234

6 / 48

6 / 48

Ref.

Ref.

EAN

EAN

Un. por U.M.V/Cx.

Un. por U.M.V/Cx.

– Disponível em 80 g e 125 g
– Para superfícies pintadas como papel de  
 parede ou paredes pintadas*

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização. O poder de suspensão depende da robustez da superfície.
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Superfícies Lisas

A fantástica tecnologia das Tiras e Pregos Adesivos tesa® tornam possível descobrir toda uma nova forma de  

montar sobre superfícies lisas. Com os novos produtos inovadores pode até montar objetos com traseira  

irregular como, por exemplo, relógios de parede, chaveiros, prateleiraas de especiarias ou quadros magnéticos 

com soluções adesivas em vez de perfurar ou martelar. Uma fixação segura pode ser bem fácil!

Estes produtos são facilmente removíveis sem deixar resíduos. Para fixação permanente temos ainda disponíveis  

a Fita Bi-adesiva e a Cola de Montagem tesa®.

Introdução, Tecnologia e Tiras Adesivas

SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA 
SUPERFÍCIES LISAS.



Tiras Bi-Adesivas, azulejos & metal
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APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA. Por favor leia o folheto de instruções antes da montagem.

– A Tira também pode ser usada sem o prego
– A tira do Prego Adesivo pode ser reutilizada em azulejos e metal

Tiras Bi-Adesivas para 2 kg, azulejos & metal

2,0    3,0
kg
Capacidade de 
suporte*e

1. Assegure-se de que a 
superfície está limpa.

4. Remova a película  
protetora.

8. Remova a tira quando 
quiser. 

5. Monte o prego sobre a 
tira.

2. Aplique a Tira Bi-adesiva 
na superfície.

6. Pressione firmemente  
o prego sobre a tira.

7. E já está!

3. Pressione bem toda a tira 
contra a superfície.

A TECNOLOGIA STANDARD tesa Powerstrips® :
A solução para todas as superfícies lisas.

As Tiras tesa Powerstrips® standard são compostas por uma 
camada adesiva concebida para proporcionar fixação segura em 
superfícies sólidas e lisas.  

Estas tiras de alta qualidade comprovada também estão disponíveis 
em transparente para aplicação quase invisível em superfícies como 
vidro.

Todas as Tiras tesa Powerstrips® são fáceis de remover sem deixar 
resíduos simplesmente puxando.

Tiras Bi-Adesivas para 3 kg, azulejos & metal

77761-00001-00

77760-00001-00

4042448350978

4042448350923

0 / 15

0 / 15

Ref.

Ref.

EAN

EAN

Un. por U.M.V/Cx.

Un. por U.M.V/Cx. capacidade suporte

2,0 kg   / por tira

capacidade suporte

3,0 kg  / por tira



Prego Adesivo para 3kg, azulejos & metal

Prego Adesivo para 4kg, azulejos & metal

Prego Adesivo para 2kg, azulejos & metal

18

Superfícies Lisas

EAN

4042448351029

Un. por U.M.V/Cx.

8 / 128

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização.

– Para superfícies lisas e sólidas como azulejos  
 no interior
– Para objetos até 4kg por prego ou 8kg usando  
 2 pregos*
– Reutilizável com uma nova tira
– Para suspender objetos decorativos e utensílios  
 de cozinha sobre superfícies sólidas e lisas como  
 azulejos e metal

Ref.

77766-00001-00

– Para superfícies lisas e sólidas como azulejos no  
 interior
– Para objetos até 3kg por prego ou 6kg usando  
 2 pregos*
– Reutilizável com uma nova tira
– Para suspender objetos decorativos e utensílios  
 de cozinha sobre superfícies sólidas e lisas como  
 azulejos e metal

Ref.

77763-00001-00

EAN

4042448351005

Un. por U.M.V/Cx.

8 / 128

– Para superfícies lisas e sólidas como azulejos no  
 interior
– Para objetos até 2 kg por prego ou 4 kg usando 
 2 pregos*
– Reutilizável com uma nova tira
– Para suspender objetos decorativos e utensílios  
 de cozinha sobre superfícies sólidas e lisas como  
 azulejos e metal

Ref.

77762-00001-00

EAN

4042448350985

Un. por U.M.V/Cx.

8 / 128

2,0 kg
Capacidade de suporte*

3,0 kg
Capacidade de suporte*

4,0 kg
Capacidade de suporte*

Pregos Adesivos, Pregos e Parafusos Adesivos Ajustáveis

Prego Adesivo para 2kg, azulejos & metal

Prego Adesivo para 3kg, azulejos & metal

Prego Adesivo para 4kg, azulejos & metal



Prego Adesivo Ajustável para 4kg, azulejos & metal

Prego Adesivo Ajustável para 3kg, azulejos & metal

Parafuso Adesivo Ajustável para 3kg, azulejos & metal
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4,0 kg
Capacidade de suporte*

– Para superfícies lisas e sólidas como azulejos no interior
– Para objetos até 4kg por prego ou 8kg usando 2 pregos*
– Altura ajustável para alinhamento com outros objetos
– Reutilizável com uma nova tira
– Para suspender e alinhar objetos decorativos e utensílios  
 de cozinha sobre superfícies sólidas e lisas como azulejos  
 e metal

Ref.

77767-00001-00

EAN

4042448351036

Un. por U.M.V/Cx.

8 / 128

3,0 kg
Capacidade de suporte*

Ref.

77764-00001-00

EAN

4042448350992

Un. por U.M.V/Cx.

8 / 128

3,0 kg
Capacidade de suporte*

– Para superfícies lisas e sólidas como azulejos no interior
– Para objetos até 3kg por parafuso ou 6kg usando  
 2 parafusos*
– Altura ajustável para alinhamento com outros objetos
– Reutilizável com uma nova tira
– Para suspender e alinhar objetos decorativos e utensílios  
 de cozinha sobre superfícies sólidas e lisas como azulejos  
 e metal

Ref.

77765-00001-00

EAN

4042448351012

Un. por U.M.V/Cx.

6 / 96

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização.

– Para superfícies lisas e sólidas como azulejos no interior
– Para objetos até 3kg por prego ou 6kg usando 2 pregos*
– Altura ajustável para alinhamento com outros objetos
– Reutilizável com uma nova tira
– Para suspender e alinhar objetos decorativos e utensílios  
 de cozinha sobre superfícies sólidas e lisas como azulejos 
 e metal

Prego Adesivo Ajustável para 3kg, azulejos & metal

Prego Adesivo Ajustável para 4kg, azulejos & metal

Parafuso Adesivo Ajustável para 3kg, azulejos & metal



Fitas de Montagem Bi-adesivas, azulejos & metal
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Superfícies Lisas

Especialmente desenvolvidas com duas faces adesivas para montagem rápida, fácil e permanente de objetos 
em superfícies lisas no interior. A fita é indicada para a montagem de objetos com espessura até 10mm e peso 
até 6 kg por objeto sem necessidade de martelar ou furar. Em condições normais tem capacidade para  
suspender até 10 kg por cada tira de 10 cm.* Ideal para, por exemplo, madeira ou plástico.

Solução adesiva permanente com a Tecnologia tesa Powerbond® 

APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA. Por favor leia o folheto de instruções de utilização antes da montagem.

FITA DE MONTAGEM BI-ADESIVA

100 kg / m
Capacidade de suporte**

2. Aplique a Fita de  
Montagem em tiras 
verticais no objeto.

1. Limpe a superfície e o 
objeto.

3. Pressione firmemente 
toda as tiras montadas.

4.Remova as películas 
protetoras.

5. Monte o objeto na  
superfície. E já está!

– Disponíveis com 1,5m e 5m de comprimento 
– Capacidade de suporte até 100kg/m**

Dimensões (cm)

L 150   A 1,9  

Dimensões (cm)

L 500  A 1,9 77747-00001-00

77746-00001-00

4042448350947

4042448350930

10 / 60

12 / 72

Ref.

Ref.

EAN

EAN

Un. por U.M.V/Cx.

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização.
**Para melhores resultados, recomendamos um máximo de 6 kg por aplicação/objeto. Para objetos com a espessura máxima de 10 mm.

Fitas de Montagem Bi-adesivas de 5 m x 19 mm, azulejos & metal

Un. por U.M.V/Cx.

Fitas de Montagem Bi-adesivas de 1,5 m x 19 mm, azulejos & metal

Fitas de Montagem



Fitas de Montagem Bi-adesivas, azulejos & metal, resistente 
à humidade
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– Disponíveis com 1,5m e 5m de comprimento
– Adequadas para ambientes húmidos como  
 casas de banho* 
– Especialmente adaptadas para a fixação de  
 espelhos e outros objetos com espessuras até  
 4mm 

Especialmente desenvolvida com duas faces adesivas para montagem rápida, fácil e permanente de objetos em 
superfícies lisas no interior. Muito práticas e fáceis de montar – não são necessários mais utensílios do que uma 
tesoura – asseguram uma fixação fiável e duradoura, até em ambientes húmidos como casas de banho.
Ideal para, por exemplo, madeira e muitos plásticos.

Solução adesiva permanente com a Tecnologia tesa Powerbond®

APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA. Por favor leia o folheto de instruções de utilização antes da montagem.

FITA DE MONTAGEM BI-ADESIVA, RESISTENTE À HUMIDADE

Para a fixação segura de espelhos e ou-
tros objetos com espessuras até 4mm.*

5. Pressione firmemente o 
objeto contra a  
superfície. E já está!

1. Limpe a superfície e o 
objeto.

2. Aplique a Fita de  
Montagem em tiras 
verticais no objeto.

4. Remova as 
películas protetoras.

3. Pressione firmemente 
toda as tiras montadas.

Fita de Montagem Bi-adesiva 1,5 m x 19 mm, azulejos & 
metal, resistente à água

Dimensões (cm)

L 150   A 1,9  

Dimensões (cm)

L 500  A 1,977745-00001-00

77744-00001-00

4042448350824

4042448350817

10 / 60

12 / 72

Ref.

Ref.

EAN

EAN

Un. por U.M.V/Cx.

Un. por U.M.V/Cx.

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização.

Fita de Montagem Bi-adesiva 5 m x 19 mm, azulejos & 
metal, resistente à água



Colas de Montagem, azulejos & metal
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Superfícies Lisas

Cola de montagem especialmente desenvolvida para a fixação fácil e permanente de objetos sobre superfícies 
lisas no interior. Perfeita para a montagem forte e segura em azulejos, madeira ou plástico

APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA. Por favor leia o folheto de instruções de utilização antes da montagem.

COLA DE MONTAGEM

– Disponíveis em 80g and 125g 
– Fixação segura até 14kg/cm2*
   (em conformidade com DIN EN 205)

Cola de Montagem 125 g, azulejos 

Cola de Montagem 80 g, azulejos

Contenido

80 g   

Contenido

125 g   77936-00001-00

77935-00001-00

4042448351265

4042448351258

6 / 48

6 / 48

Ref.

Ref.

EAN

EAN

Uds. por U.M.V/Cj.

Uds. por U.M.V/Cj.

Colas de Montagem

14 kg / cm2

Capacidade de suporte*

2. Aplique a Cola de  
Montagem sobre o  
objeto limpo.

1. Limpe a superfície. 3. Monte o objeto sobre a 
superfície. 

4. Pressione firmemente  
o objeto contra a  
superfície. E já está! 

5. Remova possíveis  
resíduos nas  
extremidades.

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização. O poder de suspensão depende da robustez da superfície.
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Simplesmente melhor que perfurar: Os novos Parafusos Adesivos tesa® com tecnologia patenteada “nie wieder 

bohren”, oferecem-lhe soluções fantásticas de montagem sobre superfícies rugosas - em interiores e exteriores: 

com poder de fixação até 20 kg.

Pela primeira vez, pode montar objetos como estantes, candeiros de exterior e muito mais sem usar ferramentas 

ou fazer furos. Os Parafusos Adesivos tesa® são removíveis sem danificar a superfície. Para fixação permanente em 

exteriores temos também a Cola de Montagem tesa® e a Fita de Montagem tesa® resistente aos raios UV.

Introdução
Superfícies Rugosas

MONTAGEM INTELIGENTE SOBRE 
SUPERFÍCIES RUGOSAS. 
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Superfícies Rugosas

A solução para superfícies rugosas - até no exterior. 

Esqueça os furos – esta tecnologia patenteada baseia-se em dois 
componentes:

1. O líquido adesivo, para uma fixação extra-forte. 
2. A placa de cobre permeável ao ar.

A placa de cobre é composta por milhões de minúsculas bolas 
de cobre que permitem que a placa seja permeável ao ar. Assim, 
ao fixar a placa na superfície e preenchendo os orifícios com o 
líquido adesivo, a cola reage com a humidade do ar secando e 
endurecendo na sua totalidade – para uma fixação extra-forte, 
até em exteriores.

APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA. Por favor leia o folheto de instruções de utilização antes da montagem.

Tecnologia e parafusos adesivos

1. Assegure-se de que a 
superfície está limpa. 

4. Preencha com o líquido 
adesivo e deixe secar 
durante 12h.

7. Pode remover o parafuso 
quando quiser sem deixar 
marcas. 

5. E já está!

2. Remova a película  
protetora.

6. Monte a capa do  
parafuso que vai  
ficar visível. 

3. Pressione o parafuso 
contra a superfície.

A REVOLUCIONÁRIA TECNOLOGIA „nie wieder bohren“:



Parafuso Adesivo Triangular 2,5 kg, tijolo & pedra 

Parafuso Adesivo Retangular 2,5 kg, tijolo & pedra 

Parafuso Adesivo Redondo 2,5 kg, tijolo & pedra 
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2,5 kg
Capacidade de suporte*

– Para superfícies rugosas como tijolo & pedra 
– Capacidade de suporte até 2,5 kg por parafuso  
 ou 5kg usando 2 parafusos*
– Pode ficar invisível detrás do objeto
– Removível de superfícies sólidas
– Indicado para aplicação no interior e exterior

2,5 kg
Capacidade de suporte*

–  Para superfícies rugosas como tijolo & pedra 
– Capacidade de suporte até 2,5 kg por parafuso  
 ou 5kg usando 2 parafusos*
– Pode ficar invisível detrás do objeto
– Removível de superfícies sólidas
– Indicado para aplicação no interior e exterior

Ref.

77902-00001-00

EAN

4042448351135

Un. por U.M.V/Cx.

6 / 96

– Para superfícies rugosas como tijolo & pedra 
– Capacidade de suporte até 2,5 kg por parafuso  
 ou 5kg usando 2 parafusos*
– Com cobertura elegante para aplicações visíveis
– Removível de superfícies sólidas
– Indicado para aplicação no interior e exterior

2,5 kg
Capacidade de suporte*

Ref.

77903-00001-00

EAN

4042448351142

Un. por U.M.V/Cx.

6 / 96

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização.

Ref.

77901-00001-00

EAN

4042448351128

Un. por U.M.V/Cx.

6 / 96

Parafuso Adesivo Triangular 2,5 kg, tijolo & pedra 

Parafuso Adesivo Retangular 2,5 kg, tijolo & pedra 

Parafuso Adesivo Redondo 2,5 kg, tijolo & pedra 



Parafuso Adesivo Triangular 5 kg, tijolo & pedra 

Parafuso Adesivo Retangular 5 kg, tijolo & pedra 

Parafuso Adesivo Redondo 5 kg, tijolo & pedra 

26

Superfícies Rugosas

5,0 kg
Capacidade de suporte*

– Para superfícies rugosas como tijolo & pedra 
– Capacidade de suporte até 5kg por parafuso ou  
 10kg usando 2 parafusos*
– Pode ficar invisível detrás do objeto
– Removível de superfícies sólidas
– Indicado para aplicação no interior e exterior

Ref.

77904-00001-00

EAN

4042448351159

Un. por U.M.V/Cx.

6 / 96

5,0 kg
Capacidade de suporte*

– Para superfícies rugosas como tijolo & pedra 
– Capacidade de suporte até 5kg por parafuso ou  
 10kg usando 2 parafusos*
– Pode ficar invisível detrás do objeto
– Removível de superfícies sólidas
– Indicado para aplicação no interior e exterior

Ref.

77905-00001-00

EAN

4042448351166

Un. por U.M.V/Cx.

6 / 96

5,0 kg
Capacidade de suporte*

– Para superfícies rugosas como tijolo & pedra 
– Capacidade de suporte até 5kg por parafuso ou  
 10kg usando 2 parafusos*
– Com cobertura elegante para aplicações visíveis
– Removível de superfícies sólidas
– Indicado para aplicação no interior e exterior

Ref.

77906-00001-00

EAN

4042448351173

Un. por U.M.V/Cx.

6 / 96

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização.

Parafusos Adesivos

Parafuso Adesivo Triangular 5 kg, tijolo & pedra 

Parafuso Adesivo Retangular 5 kg, tijolo & pedra 

Parafuso Adesivo Redondo 5 kg, tijolo & pedra 



Parafuso Adesivo Triangular 10 kg, tijolo & pedra 

Parafuso Adesivo Retangular 10 kg, tijolo & pedra

Parafuso Adesivo Redondo 10 kg, tijolo & pedra 
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10 kg
Capacidade de suporte*

– Para superfícies rugosas como tijolo & pedra 
– Capacidade de suporte até 10 kg por parafuso ou  
 20 kg usando 2 parafusos*
– Pode ficar invisível detrás do objeto
– Removível de superfícies sólidas
– Indicado para aplicação no interior e exterior

Ref.

77907-00001-00

EAN

4042448351180

Un. por U.M.V/Cx.

6 / 96

10 kg
Capacidade de suporte*

–  Para superfícies rugosas como tijolo & pedra 
– Capacidade de suporte até 10 kg por parafuso ou  
 20 kg usando 2 parafusos*
– Pode ficar invisível detrás do objeto
– Removível de superfícies sólidas
– Indicado para aplicação no interior e exterior

Ref.

77908-00001-00

EAN

4042448351197

Un. por U.M.V/Cx.

6 / 96

10 kg
Capacidade de suporte*

– Para superfícies rugosas como tijolo & pedra 
– Capacidade de suporte até 10 kg por parafuso ou  
 20 kg usando 2 parafusos*
– Com cobertura elegante para aplicações visíveis
– Removível de superfícies sólidas
– Indicado para aplicação no interior e exterior

Ref.

77909-00001-00

EAN

4042448351203

Un. por U.M.V/Cx.

6 / 96

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização.

Parafuso Adesivo Triangular 10 kg, tijolo & pedra 

Parafuso Adesivo Retangular 10 kg, tijolo & pedra

Parafuso Adesivo Redondo 10 kg, tijolo & pedra 



Fitas Bi-adesivas de Montagem, tijolo & pedra 
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Superfícies Rugosas

Especialmente desenvolvida com duas faces adesivas para montagem rápida, fácil e permanente de obje-
tos em superfícies sólidas e rugosas, até no exterior. É prática e fácil de montar – não são necessários mais 
utensílios do que uma tesoura – e assegura uma fixação fiável e duradoura. Em condições normais, uma fita de 
10 cm é suficiente para suspender até 1 kg.* Ideal para, por exemplo, tijolo, alvenaria, betão.

Solução adesiva permanente com a Tecnologia tesa Powerbond®

APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA. Por favor leia o folheto de instruções de utilização antes da montagem.

Dimensões (cm)

L 150   A 1,9  

Dimensões (mm)

L 500  A 1,977749-00001-00

77748-00001-00

4042448350961

4042448350954

10 / 60

12 / 72

Ref.

Ref.

EAN

EAN

Un. por U.M.V/Cx.

Un. por U.M.V/Cx.

Colas e Fitas de Montagem

– Disponíveis com 1,5m e 5m de comprimento 
– Capacidade de suporte até  10kg/m**
– Ideal para aplicação no exterior

10 kg / m
Capacidade de suporte*

4. Pressione firmemente o 
objeto contra a  
superfície. E já está!

1. Limpe a superfície. 2. Aplique a Fita de  
Montagem e pressione 
bem.

3. Remova a película 
protetora.

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização. 
**Para melhores resultados, recomendamos um máximo de 6 kg por aplicação/objeto. Para objetos com a espessura máxima de 10 mm.

Fita de Montagem Bi-adesiva 5 m x 19 mm, tijolo & pedra

Fita de Montagem Bi-adesiva 1,5 m x 19 mm, tijolo & pedra

FITA DE MONTAGEM BI-ADESIVA



Colas de Montagem, tijolo
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Cola de montagem especialmente desenvolvida para a fixação fácil e permanente de objetos sobre superfícies 
sólidas e rugosas, até no exterior. Recomendada para fixação segura sobre superfícies rugosas - sem necessi-
dade de qualquer ferramenta! Indicada para, por exemplo, tijolo, alvenaria, betão ou pedra.

APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA. Por favor leia o folheto de instruções de utilização antes da montagem.

COLA DE MONTAGEM

Cola de Montagem 125 g, tijolo

Cola de Montagem 80 g, tijolo

Conteúdo

80 g   

Conteúdo

125 g  77938-00001-00

77937-00001-00

4042448351289

4042448351272

6 / 48

6 / 48

Ref.

Ref.

EAN

EAN

Un. por U.M.V/Cx.

Un. por U.M.V/Cx.

– Disponíveis em 80g e 125g
– Fixação extra-forte com capacidade de suporte  
 até 23kg/cm2* (em conformidade com DIN EN 205)
– Ideal para aplicações no exterior – Aderência  
 instantânea

23 kg / cm2

Capacidade de suporte*

2. Aplique a Cola de  
Montagem sobre o  
objeto limpo.

3. Monte o objeto sobre a 
superfície.

4. Pressione firmemente  
o objeto contra a  
superfície. E já está!

*Para melhores resultados, consulte o folheto de instruções de utilização.

1. Limpe a superfície.
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77731-00001-00 Almofadas transp., 
transparente e vidro 

60 
almofadas 
adesivas

Carteira 4042448350831 20 4042448355850 320 4042448355867 

77732-00001-00 SMS Tira adesiva Transp.
 até 0,2Kg recarga

16 Tiras Carteira 4042448350848 - - 15 4042448355508

77733-00001-00 SMS Tira adesiva Transp.
até 1Kg recarga

8 Tiras Carteira 4042448350855 - - 15 4042448355522

77734-00001-00 SMS 5 Ganchos Adesivos 
Deco Transparentes até 0,2Kg

5 Ganchos / 
8 Tiras

Blister 4042448350862 10 4042448355539 160 4042448355546

77735-00001-00 SMS 2 Ganchos Adesivos 
Deco Transparentes até 1 Kg

2 Ganchos / 
4 Tiras

Blister 4042448350879 8 4042448355553 128 4042448355560

77740-00001-00 SMS Fita bi-adesiva 
de Fixação Transparente

1.5 m x 
19 mm

Blister 4042448350886 12 4042448355577 72 4042448355584

77741-00001-00 SMS Fita bi-adesiva 
de Fixação Transparente

5 m x 
19 mm

Carteira 4042448350893 10 4042448355591 60 4042448355607

77931-00001-00 SMS Cola de montagem 
Transparente

80 g Cartucho 4042448351210 6 4042448352675 48 4042448352699

77932-00001-00 SMS Cola de montagem 
Transparente

125 g Cartucho 4042448351227 6 4042448352705 48 4042448352712

77770-00001-00 SMS Tira adesiva Powerstrips  
até 0,5Kg para Parede Pinta-
da, recarga

9 Tiras Carteira 4042448351043 - - 15 4042448355966

77771-00001-00 SMS Tira adesiva Powerstrips  
até 1Kg para Parede Pintada, 
recarga

6 Tiras Carteira 4042448351050 - - 15 4042448355980

77772-00001-00 SMS Prego Ahesivo até 0,5Kg 
para Paredes Pintadas 

2 Pregos /
3 Tiras

Blister 4042448351067 8 4042448355997 128 4042448356000

77773-00001-00 SMS Prego Adesivo até 1Kg 
para Paredes Pintadas 

2 Pregos /
3 Tiras

Blister 4042448351074 8 4042448356017 128 4042448356024

77774-00001-00 SMS Prego Adesivo Ajustável 
até 1Kg para Paredes 
Pintadas 

2 Pregos /
3 Tiras

Blister 4042448351081 8 4042448356031 128 4042448356048

77775-00001-00 SMS Parafuso Adesivo Ajustá-
vel até 1Kg para Paredes 
Pintadas 

2 Parafusos /
3 Tiras

Blister 4042448351098 6 4042448356055 96 4042448356062

77776-00001-00 SMS Prego Adesivo Ajustável 
até 2Kg para Paredes 
Pintadas 

2 Pregos /
6 Tiras

Blister 4042448351104 8 4042448356079 128 4042448356086

77777-00001-00 SMS Prego Adesivo Ajustável 
até 2Kg para Paredes 
Pintadas 

2 Pregos /
6 Tiras

Blister 4042448351111 8 4042448356093 128 4042448356109

77742-00001-00 SMS Fita bi-adesiva de 
fixação - Paredes Pintadas

1.5 m x 
19 mm

Blister 4042448350909 10 4042448355614 60 4042448355621

77743-00001-00 SMS Fita bi-adesiva de 
fixação - Paredes Pintadas

5 m x 
19 mm

Carteira 4042448350916 10 4042448355638 60 4042448355645

77933-00001-00 SMS Cola e Montagem 80g 
para Paredes Pintadas

80 g Cartucho  4042448351234 6 4042448352729 48 4042448352736

77934-00001-00 SMS Cola e Montagem 125g 
para Paredes Pintadas

125 g Cartucho  4042448351241 6 4042448352743 48 4042448352750

77760-00001-00 SMS Tira adesiva Powerstrips 
até 2Kg para Azulejos, recarga

9 Tiras Carteira 4042448350923 - - 15 4042448355805

77761-00001-00 SMS Tira adesiva Powerstrips 
até 3Kg para Azulejos, recarga

6 Tiras Carteira 4042448350978 - - 15 4042448355829

77762-00001-00 SMS Prego Adesivo para 
Azulejos até 2Kg

2 Pregos / 
3 Tiras

Blister 4042448350985 8 4042448355836 128 4042448355843
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77763-00001-00 SMS Prego Adesivo para Azulejos 
até 3Kg

2 Pregos/ 
3 Tiras

Blister 4042448351005 8 4042448355850 128 4042448355867

77764-00001-00 SMS Prego Adesivo Ajustável até 
3Kg para Azulejos 

2 Pregos/ 
3 Tiras

Blister 4042448350992 8 4042448355874 128 4042448355881

77765-00001-00 SMS Parafuso Adesivo Ajustável 
até 3Kg para Azulejos 

2 Pregos/ 
3 Tiras

Blister 4042448351012 6 4042448355898 96 4042448355904

77766-00001-00 SMS Prego Adesivo até 3Kg para 
Azulejos 

2 Pregos/ 
6 Tiras

Blister 4042448351029 8 4042448355911 128 4042448355928

77767-00001-00 SMS Prego Adesivo Ajustável até 
3Kg para Azulejos

2 Pregos/ 
6 Tiras

Blister 4042448351036 8 4042448355935 128 4042448355942

77744-00001-00 SMS Fita Bi-adesiva Powerbond 
1,5:19mm resistente à humidade

1.5 m x 
19 mm

Blister 4042448350817 12 4042448355652 72 4042448355669

77745-00001-00 SMS Fita Bi-adesiva Powerbond 
5:19mm resistente à humidade

5 m x 
19 mm

Carteira 4042448350824 10 4042448355690 60 4042448355706

77746-00001-00 SMS Fita Bi-adesiva Powerbond  
Powerbond 1,5:19mm para 
Azulejos

1.5 m x 
19 mm

Blister 4042448350930 12 4042448355713 72 4042448355720

77747-00001-00 SMS Fita Bi-adesiva Powerbond 
Powerbond 5:19mm para Azulejos

5 m x 
19 mm

Carteira 4042448350947 10 4042448355737 60 4042448355744

77935-00001-00 SMS Cola de montagem 80g para 
Azulejos

80 g Cartucho 4042448351258 6 4042448352767 48 4042448352774

77936-00001-00 SMS Cola de montagem 125g 
para Azulejos

125 g Cartucho 4042448351265 6 4042448352781 48 4042448352798

77901-00001-00 SMS Parafuso Adesivo Triangular 
até 2,5Kg para tijolo/Pedra

2  
Parafusos

Blister 4042448351128 6 4042448356116 96 4042448356123

77902-00001-00 SMS Parafuso Adesivo Quadrado 
até 2,5Kg para Ladrillo/Piedra

2  
Parafusos

Blister 4042448351135 6 4042448356130 96 4042448356147

77903-00001-00 SMS Parafuso Adesivo Redondo 
até 2,5Kg para tijolo/Pedra

2  
Parafusos

Blister 4042448351142 6 4042448356154 96 4042448356161

77904-00001-00 SMS Parafuso AdesivoTriangular 
até 5Kg para tijolo/Pedra

2  
Parafusos

Blister 4042448351159 6 4042448356178 96 4042448356185

77905-00001-00 SMS Parafuso Adesivo Quadrado 
até 5Kg para tijolo/Pedra

2  
Parafusos

Blister 4042448351166 6 4042448356192 96 4042448356208

77906-00001-00 SMS Parafuso Adesivo Redondo 
até 5Kg para tijolo/Pedra

2  
Parafusos

Blister 4042448351173 6 4042448356215 96 4042448356222

77907-00001-00 SMS Parafuso Adesivo Triangular 
até 10Kg para tijolo/Pedra

2  
Parafusos

Blister 4042448351180 6 4042448356239 96 4042448356246

77908-00001-00 SMS Parafuso Adesivo Quadrado 
até 10Kg para tijolo/Pedra

2  
Parafusos

Blister 4042448351197 6 4042448356253 96 4042448356260

77909-00001-00 SMS Parafuso Adesivo Redondo 
até 10Kg para tijolo/Pedra

2  
Parafusos

Blister 4042448351203 6 4042448356277 96 4042448356284

77748-00001-00 SMS Fita Bi-adesiva1,5:19mm 
para tijolo/Pedra

1.5 m x 
19 mm

Blister 4042448350954 12 4042448355751 72 4042448355768

77749-00001-00 SMS Fita Bi-adesiva 5:19mm para 
tijolo/Pedra

5 m x 
19 mm

Carteira 4042448350961 10 4042448355775 60 4042448355782

77937-00001-00 SMS ACola de montagem 80g 
para tijolo/Pedra

80 g Cartucho 4042448351272 6 4042448352804 48 4042448352811

77938-00001-00 SMS Cola de montagem 125g 
para tijolo/Pedra

125 g Cartucho 4042448351289 6 4042448356291 48 4042448356307

Para mais informação visite: tesa.pt/consumo/sistema-fixacao-inteligente 
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SUPERFÍCIES LISAS

SUPERFÍCIES 
TRANSPARENTES

SUPERFÍCIES RUGOSAS

SUPERFÍCIES 
POROSAS

tesa Portugal, Lda
Rua Soeiro Pereira Gomes, 59
Queluz de Baixo
2730-178 Barcarena

T +351 214 349 600
F +351 214 351 499

E Portugal@tesa.com
 W www.tesa.pt

TODO UM NOVO MUNDO NA MONTAGEM.


