
Filme de Proteção de Pintura

Espessura do filme 0,18mm – Gloss 

Filme Filme de Poliuretano Ultra Clear Auto-Regenerativo

0,18mm - Matt

Desenvolvido com tecnologia de ponta pela francesa Hexis, o filme de Poliuretano para proteção de 
pintura Bodyfence protege os veículos contra agressões externas como: pedriscos, abrasão, raios 
UV e muito mais.

BODYFENCE

Indicação de aplicação Envelopamento completo e superfícies com curvas modera-
das

Boletim Técnico

Adesivo Adesivo acrílico à base de solvente. Adesão imediata e permanente, 
ideal após 24 horas de contato.

Força de remoção à  180° (N / 25 mm)
Após 20 minutos da aplicação
Após 24 horas da aplicação

Valores Padrão

Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm) HEXFTM009
HEXFTM003Força de release (N / 25 mm):

20
22

12
0.2

Propriedades Adesivas:

Valores Padrão
Resistência à tração (N / 25 mm): HEXNFX41021

HEXNFX41021Alongamento na ruptura (%):
> 100
> 350

HEXRET001Contrair 168 horas a 70 ° C 
(158 ° F) (mm)

< 0,2

Durabilidade 7 anos

Boletim Técnico Fevereiro - 2022
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Armazenamento

Medidas • Rolo Fechado 1,52 x 20m 
• Meio Rolo 1,52 x 10m
• Ou metro linear na largura de 1,52m

Os rolos de Bodyfence devem ser armazenados na vertical em sua 
embalagem e caixa original até a hora do uso. Guarde o restante utilizando 
fita adesiva ou abraçadeira para preservar o produto.

As melhores condições de armazenamento são em um ambiente livre de 
poeira a uma temperatura variando de 15°C a 25°C (com umidade relativa 
de 50%.)

Não armazene seu o Bodyfence perto de fontes de calor ou diretamente 
na luz solar. 

Observações Todos os produtos são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou 
reclama-ções por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional 
sem experiência comprovada.  

As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no “Boletim 
Técnico” do respectivo produto, sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler 
atentamente o mesmo para não ter dúvidas e problemas futuros.




