
Lona plástica de camada única, desenvolvida para a utilização  em 
atividades domésticas em geral como em pequenas reformas, 
atividades de pintura e jardinagem, decoração de festas e eventos, 
cobertura de barracas, cobertura provisória de telhados, prevenção de 
infiltrações, cobertura ou embalagem de materiais, móveis e 
equipamentos diversos, forração de carrocerias, cobertura provisória 
de piscinas, construção de toldos provisórios e atividades de pesca e 
náutica. As dimensões reduzidas e a embalagem compacta do produto 
foram desenvolvidas para facilitar o transporte, armazenamento, 
manuseio e aplicação.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cores disponíveis Amarela        , Azul       , Transparente        e Preta

Tipo de camada Única

Matéria-prima Mistura de polietileno virgem (PE) e polímeros plásticos reciclados

Aditivação ANTI-UV Não possui

Larguras disponíveis De 2 a 4 metros 

Espessuras disponíveis 37,5 e 55 µm

Comprimentos disponíveis De 2 a 10 metros

Garantia 03 meses (contados a partir da emissão da Nota Fiscal)

NOTAS: 
(1) Este produto não é indicado para aplicações em contato direto com alimentos para consumo humano.
(2) Este produto não é indicado para aplicações em contato direto com produtos químicos agressivos de qualquer natureza.
(3) Este produto não possui proteção contra raios U.V, portanto não é indicado para exposição direta ao sol por longos períodos. 
(4) Para informações específicas sobre garantia, consulte o termo de garantia no nosso site www.lonax.com.br

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Para mais informações sobre nossos produtos visite o nosso 
site ou consulte um dos nossos representantes 

As informações contidas nesta ficha são fonecidas apenas para fins de referência e não constituem nenhum tipo
de garantia. É responsabilidade exclusiva do usuário determinar a adequação das características dos produtos
para seu uso e aplicação. A Lonax não se responsabiliza em nenhuma hipóstese sobre o uso destas informações e
sobre quaisquer efeitos ou danos dele decorrentes.

IMPORTANTE: Este produto não deve ser armazenado em temperaturas superiores à 40ºC ou em exposição direta ao sol

http://www.lonax.com.br/

