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3M Fitas e Adesivos Industriais
Fita Dupla Face 3M VHBTM





Poderia uma � ta

� xações mecânicas?
realmente substituir

Desde 1980, a � ta 3M VHB™ oferece possibilidades ilimitadas de 
criação. Designers de produtos sabem que podem contar com essa 
solução con� ável. Praticamente invisível, a � ta 3M VHB™ elimina 
rebites, porcas, parafusos e soldas. Cole metal, plástico e vidro, 
sem parafusos, soldas, rebites, � xadores mecânicos e adesivos 
com a � ta 3M VHB™.

•  Fita dupla face acrílica que substitui os métodos tradicionais 

   de colagens e � xações mecânicas, como soldas, adesivos, parafusos,  

   rebites e demais � xadores mecânicos;

•  Fita com a maior performance de adesão existente no mercado;

•  Melhor solução para � xações permanentes e de alta resistência;

•  Marca registrada e exclusiva 3M;

•  VHB™ = Very High Bonding.

Principais benefícios funcionais

•  Excepcional durabilidade;

•  Excelente vedação;

•  Aparência limpa; 

•  Colagem instantânea;

•  Resistência a expansão e contração;

•  Alto poder de absorção de choque e vibração.

O que signi� ca VHB?

Esqueça qualquer outro tipo de � xação!

As � tas

são de espuma/adesivo viscoelástico
3M VHBTM

Absorção de energia: o estresse e a 
energia são absorvidos na espuma, 
não sendo transferidos para a linha de 
� xação.
Relaxamento de estresse: com o tempo, 
o estresse é aliviado na � xação e 
absorvido pela espuma. 
A espuma fornece resistência e protege 
a � xação.

Viscoso + elástico = viscoelasticidade



A � ta 3M VHBTM abre novas 
possibilidades para seu projeto, como 

estética, segurança, alto 
desempenho e tecnologia global.

As � tas possuem 
adesivo sólido, sobre 

uma espuma de 
célula 100% fechada, 
o que garante a sua 

durabilidade e vedação 
em ambientes internos 

e externos.
A característica 

ímpar de aliar � xação 
e vedação faz da 3M 

VHBTM uma alternativa 
muito versátil aos 

adesivos líquidos e 
selantes + � xadores 

mecânicos.

Aliada à extrema 
capacidade de � xação, 
vedação e durabilidade, 

está a liberdade de design 
que a � ta possibilita. 

Sua � xação é invisível, 
sem deixar pingos de 

solda, marcas de cola ou 
parafusos aparentes.

Em Comunicação 
Visual e 

Envidraçamento 
estrutural, a liberdade 

de design permite 
que sejam criadas 
verdadeiras obras 

de arte.

Suas características 
trazem benefícios 

aos produtos, como 
redução de ruídos 

causados por vibração 
de peças, furações e 
eliminação do tempo 

de cura.

Por que utilizar as � tas 3M VHBTM

Processo

Movimento/estresse

Temperatura

Design

Muitas etapas até chegar ao produto 
acabado. Necessidades de ferramentas 
especí� cas, fontes de energia.

Aumento de produtividade, processo 
limpo e reduz o tempo de aplicação.

Cargas dinâmicas criam concentradores 
de tensão.

Viscoelasticidade: absorção de energia 
e relaxamento de estresse.

Taxas diferenciadas de expansão 
térmica causam estresse.

Alonga 3x sua espessura, permitindo 
cargas diferenciadas de expansão 
térmica.

Limitações devido a incompatibilidades 
de materiais.

Separa substratos, permitindo novas 
combinações de materiais, evitando 
ruídos e corrosão.

Fixadores mecânicos
 (pregos, parafusos, rebites e soldas)

 Fitas 3M VHBTM

Benefícios da solução de � tas 3M VHBTM

www.vhb.com.br

3m.com.br/comunicacaovisual



INDÚSTRIA EM GERAL
Colagem segura para

diferentes materiais

Principais aplicações das � tas 3M VHBTM

Benefícios da solução de � tas 3M VHBTM

• Aumento na produtividade; 

• Facilidade de aplicação; 

• Redução de custos;

• Melhorias na qualidade do produto;

• Evita a corrosão pelo contato;

• Requer um espaço menor na linha de 

   produção, se comparado à � xação mecânica e 

   colagem tradicional; 

• Acabamento liso, proporcionando melhorias de design.
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0,8 mm

1,1 mm

1,6 mm

Transparente  
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Cinza

Fitas
indicadas3M VHBTM

As � tas 3M VHB™ 
colam com alto poder 
de � xação e substituem 
adesivos, rebites 
e outros tipos de 
métodos mecânicos de 
reforço.

Colagem de placas 
de identi� cação e 
painéis de controle em 
máquinas industriais.

Fixação de painéis em molduras, 
com propriedades elásticas que 
absorvem impacto e também 
conferem resistência a ventos, 
vibração, a contrações e 
expansões térmicas.

Fixação ou colagem de portas e 
janelas de vidro, PMMA, plástico 
ou policarbonato em estruturas 
de plástico ou metal para 
equipamentos comerciais. 

Colagem de acabamentos em 
equipamentos eletrônicos.

3m.com.br/industria

4970 2,4 mm Branca



Benefícios da solução de � tas 3M VHBTM Benefícios da solução de � tas 3M VHBTM COMUNICAÇÃO VISUAL 
E CONSTRUÇÃO CIVIL 

Liberdade para a criação e � exibilidade na produção
Mais rapidez e economia na entrega da sua obra

•  Permite � xar sem deixar marcas;

•  Substitui parafusos e pregos, dispensando furações;

•  Não é necessário tempo de cura do adesivo, perfeito para montagens que demandam agilidade;

•  Fixa diferentes tipos de materiais;

•  Substituição de dobras.

Principais aplicações das � tas 3M VHBTM

Fitas
indicadas3M VHBTM

Benefícios da solução de � tas 3M VHBTM

Fita                       Espessura                     Cor da Fita Fita                       Espessura                  Cor da Fita

4308

4910

CV150

4970

ACM160

4972

0,8 mm

1,0 mm

1,5 mm

2,4 mm

1,6 mm

2,0 mm

Translúcida

Transparente

Cinza

Branca

Branca

Branca, Cinza ou Preta 

Envidraçamento estrutural. 
Alternativa de alta performance para a 
� xação de vidros, sem a necessidade 
de � xadores mecânicos e selantes. 
Colagem imediata e prática*. 

Fachadas de  prédio com ACM. Para 
� xação de painéis metálicos e ACM 
em fachadas de edi� cações. Colagem 
imediata e prática. 

Fachadas comerciais. Para � xação de chapas 
de metal e ACM na estrutura metálica.

Design de interiores 
e ambientação.  Para 
colagem de chapas de metal 
e ACM e de chapas plásticas 
como PVC expandido e 
poliestireno.

PDVs. Para montagem de 
materiais promocionais 
e expositores utilizados 
em pontos de venda para 
acondicionar produtos.

Construção Civil

Construção Civil

Comunicação Visual

Comunicação Visual

*Produto vendido após análise técnica do Serviço Técnico 3M.

3m.com.br/comunicacaovisual



Benefícios da solução de � tas 3M VHBTM 

TRANSPORTES
Praticidade e segurança

para todo tipo de veículo

3m.com.br/transportes

•  Durabilidade de longo prazo em aplicações internas 

   e externas no veículo; 

•  Aplicação fácil e versátil;

•  Fixação instantânea; 

Principais aplicações das � tas 3M VHBTM

Fitas
indicadas3M VHBTM

•  Aparência lisa e invisível;  

•  A viscoelasticidade da VHBTM absorve vibrações e distribui 

   impactos ao longo da � ta;  

•  Capacidade de colar diferentes superfícies;

•  Redução de ruído.

Benefícios da solução de � tas 3M VHBTM

Dispensa a utilização de rebites e 
parafusos. Evita deformações na 
placa causadas pela expansão. 

Aplicação para reforços 
de carrocerias de caminhões. 
Maior produtividade, sem furos
ou rebites.   

Fixação de chapas metálicas no teto, portas, pisos. 
Facilidade e rapidez na aplicação.

Fixação de logos e placas de 
sinalização. 
Sem necessidade de furos. 

Fita                       Espessura                   Cor da Fita Fita                       Espessura                   Cor da Fita

Aplicação para reforços 

Facilidade e rapidez na aplicação.

Fixação de logos e placas de 
sinalização. 
Sem necessidade de furos. 

Fixação de painéis e vidros. 
Reduz peso e evita in� ltrações. 

Fixação de caixas de roda. 
Flexibilidade que permite a aplicação 
em curvas. 

Fixação de placas laterais.

4950 1,1 mm Branca

Branca

Branca

Branca

0,3 mm4930

4960 2,0 mm

4970 2,4 mm

RP25F 0,6 mm Cinza

1,1 mmRP45F Cinza

0,8 mmRP32F Cinza



LINHA BRANCA
Design so� sticado e 

segurança nas aplicações

3m.com.br/transportes

Principais aplicações das � tas 3M VHBTM

Fitas
indicadas3M VHBTM

Benefícios da solução de � tas 3M VHBTM

• Fixa e veda ao mesmo tempo;

• Melhor aparência que outras � xações;

• Evita contato bimetálico, evitando  corrosão;

• Absorve vibrações;

• Melhoria na produtividade do processo;

• Resistente às mais severas condições ambientais;

• Resistente aos principais materiais de limpeza;

• Permite a colagem de vários materiais, como vidros, metais e plásticos.

Montagem da porta de 
vidro nas molduras em 
refrigeradores residenciais 
e comerciais.

Crie diferentes 
estilos com a 
possibilidade de 
� xar variados tipos 
de materiais. 

Otimização do processo de 
fabricação ao facilitar a � xação 
de acabamentos decorativos. Fixação de acabamentos, vidros 

e peças em refrigeradores e 
freezers comerciais.  

Montagem de tampas de 
vidro em lavadoras. Dispensa 
� xações mecânicas e furação 
do vidro.

Fita                       Espessura                   Cor da Fita Fita                       Espessura                    Cor da Fita

5806

4910

4930

4950

4960

RP25F

RP32F

RP45F

0,8 mm

1,0 mm

0,6 mm

1,1 mm

2,0 mm

0,6 mm

0,8 mm

1,1 mm

Transparente

Transparente

Branca

Branca

Branca

Cinza

Cinza

Cinza

3m.com.br/linhabranca



Procedimentos de aplicação da � ta 3M VHBTM

Limpe e seque bem as superfícies antes da aplicação.

• Limpeza básica: use álcool isopropílico
• Limpeza pesada: use solventes como toluol
• Abrasão: utilizar Scotch-BriteTM � no
• Preparador de superfície: Primer P8215

Acesse www.vhb.com.br e use a calculadora do site para 
determinar a quantidade de � ta necessária. Aplique e faça 
pressão com um rolete na horizontal, equivalente a 1 kgf/cm², 
para garantir a adesão.

A aplicação deverá ser feita em temperatura ambiente igual 
ou maior que 10ºC.

Após a junção, a � ta 3M VHB™ necessita de algum tempo 
para atingir a máxima força de adesão.
• 20 min = 50%
• 24 h = 90%
• 72 h = 100%

Temperatura

Tempo (Adesão)

SENTIDO DE PRESSIONAMENTO

CHAPA

ROLETE

FITA

Pressão

Limpeza

Primers 3M

Primers Indicações

P8215

P8250

Testado e garantido para promover a adesão das � tas VHBTM nas superfícies de polietileno, 
polipropileno, ABS, blendas de PET/PBT, concreto, madeira, metal, chapas metálicas pintadas 
e vidro/metal.

Indicado para promover a adesão das � tas VHBTM nas superfícies metálicas, com ou sem 
pintura.
Não indicado para superfícies plásticas.



Fitas dupla face transferíveis

Fitas dupla face de espuma

As � tas de adesivo transferível são as mais indicadas para uma aplicação que exige um acabamento invisível. 

Para aplicações que sofrem maiores tensões de cisalhamento, dilatações térmicas e exigem elasticidade. 

Especi� cações Técnicas

Descrição

Descrição

Cor do Liner

Cor do Liner

Verde

Verde

Verde

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco

Cinza

Verde

Adesivo conformável, de boa adesão em metais pintados.

Boa adesão a variadas superfícies pintadas e espuma acrílica muito 
conformável.

Possui alta resistência ao cisalhamento, resistência a umidade e 
intempéries. Indicada para aplicações de comunicação visual.

Possui alta resistência ao cisalhamento, umidade e intempéries. 
Indicada para fachadas comerciais.

Resistência à alta temperatura ( 232o C de pico).

Fita utilizada para envidraçamento estrutural e � xação de chapas de ACM.

Fitas de espuma acrílica conformável, indicadas para uso geral 
em materiais de alta energia super� cial.

Verde

Dorso de espuma acrílica de célula fechada, � tas de alta 
performance, alta coesão da espuma, indicadas para aplicações 

pesadas em ambientes externos e internos.

Cor da Fita

Cor da Fita

Branca

Branca

Branca

Cinza

Preta

Cinza

Cinza

Cinza

Cinza

Cinza

Branca

Cinza Escura

Branca, Cinza
ou Preta

Branca

Produto

Produto

4930

4950

4960

4941

5952

CV150

ACM160

4611

4972

RP25

RP32

RP45

RP62

4970

Espessura

Espessura

Fita com adesivo acrílico de alto desempenho que apresenta excelente 
força de � xação em aplicações leves e de longa duração.BrancoTranslúcida4308 0,8 mm 

Fitas de massa acrílica de célula fechada, 
indicadas para aplicações leves e internas.

Fitas de massa acrílica de célula fechada, 
indicadas para aplicações leves e internas.VerdeTransparente5806 0,8 mm 

VerdeTransparente4905 0,5 mm 

VerdeTransparente4010 1,0 mm 

VerdeTransparente4915 1,5 mm 

VerdeTransparente4918 2,0 mm 

0,6 mm 

1,1 mm 

2,0 mm 

1,1 mm 

1,1 mm 

1,5 mm 

1,6 mm 

1,1 mm 

2,0 mm 

0,6 mm 

0,8 mm 

1,1 mm 

1,6 mm 

2,4 mm 

- Para aplicação da Fita VHB 4972 (Envidraçamento estrutural), consultar Serviço Técnico 3M. 

Verde
Adesivo de alto desempenho, apresenta extraordinária força de � xação 

em aplicações de longa duração. Cinza4312 0,8 mm 



www.polybrasil.com.br

(11) 4810-4222




