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QuickSeam Splice Tape 
1. Descrição 

 
O QuickSeam Splice Tape de 76 mm (3”) e 152 mm (6”) Firestone foi projetado para emendas nos painéis da 
membrana de EPDM. 
 
2. Preparação 
 
As superfícies das membranas e/ou emendas devem ser preparadas com o QuickPrime Plus, usando o 
QuickScrubber ou QuickScrubber Plus. O uso de outros produtos não é recomendado. Caso ele seja exposto a 
temperaturas abaixo de 15°C, devolva o recipiente ao local de armazenamento para restabelecer a temperatura 
de uso. 
 
3. Aplicação 
 
A fita de 76 mm (3”) de largura, é usada em emendas padrões, sem fixação mecânica. Já a fita de 152 mm (6”) 
de largura, é utilizada para emendas com fixação mecânica. Verificar o manual de instalação Firestone para 
instruções específicas. 
 
4. Rendimento 

 
De acordo com a extenção da emenda. No final do rolo, sobrepor no mínimo 25 mm (1”). 
 
5. Características 
 
Físicas 
 

• Excelente resistência à umidade; 
• Excelente resistência ao calor e ao frio; 

 
Técnico 
 

• Base 
• Cor 
• Solventes 
• Sólidos 
• Estado 
• Espessura 

 
 
Polímeros de Borracha 
Preto 
Nenhum 
100% 
Curado 
(0,76 ± 0,127) mm 

 
6. Embalagens/ Armazenamento/ Vida útil 
 
Embalagem: 
Largura  
76 mm (3”) 
152 mm (6”) 

Comprimento 
30,5 m (100’) 
30,5 m (100’) 

Embalagem 
6 rolos/ embalagem 
2 rolos/ embalagem 

Armazenamento: Armazene na embalagem original não violada entre temperaturas de 15°C até 25°C. 
Mantenha esse produto protegido contra raios solares até o seu uso. 
Vida Útil: Se mantido nas condições mencionadas acima pode se esperar durabilidade de 12 meses. Essas 
informações são apenas recomendações e não garantias de durabilidade. A vida útil desse produto pode variar 
de acordo com as condições de armazenamento e de seu manuseio. Qualidade e aplicabilidade devem sempre 
ser checadas antes de cada aplicação.  O QuickSeam Splice Tape pode ser usado enquanto for fácil a retirada 
do papel sem rasgá-lo. 
 
7. Precauções 
 
Verificar as fichas de segurança. 


