
44756 - UHU DOUBLEFIX TAŚMA DO WNĘTRZ 1,5 M

DWUSTRONNA TAŚMA MONTAŻOWA DO WNĘTRZ
BARDZO SILNA DWUSTRONNA TAŚMA MONTAŻOWA

OPIS PRODUKTU
Bardzo mocna taśma dwustronna do trwałego mocowania i
 łączenia przedmiotów w pomieszczeniach. Prosta alternatywa
 dla śrub i gwoździ. Zapewnia trwałe i bezpieczne trzymanie
 prawie wszystkich gładkich powierzchni, np. metal, płytki,
 plastik, szkło i malowane drewno. Idealny do montażu luster,
 uchwytów, znaków, haczyków, elementów regałów, kanałów
 kablowych, przedmiotów dekoracyjnych, profili dekoracyjnych
 i wielu innych. Pełne obciążenie po 60 minutach. Odporne na
 wilgoć.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Do szybkiego, czystego i łatwego montażu i łączenia
przedmiotów takich jak lustra, mydelniczki, haki do zawieszania,
tabliczki z nazwiskami, plastikowe uchwyty itp. na gładkich i
równych powierzchniach w pomieszczeniach. Nadaje się do
metalu, płytek, tworzyw sztucznych, szkła, lakierowanego
drewna itp. Idealny do stosowania w pomieszczeniach
sanitarnych i kuchniach.
Nieodpowiednie dla zastosowanie na zewnątrz i na szorstkich
powierzchniach.

WŁAŚCIWOŚCI
· dwustronna taśma montażowa
· bardzo silna
· do gładkich powierzchni
· do wnętrz
· odporna na wilgoć
· odporna na temperaturę
· czysto, łatwo, szybko

PRZYGOTOWANIE
Warunki pracy:  Minimalna temperatura pracy wynosi 10 ° C.
Wymagania powierzchni:   Klejone powierzchnie muszą być twarde,
czyste, suche, odtłuszczone i bez kurzu.
Przygotowanie powierzchni:  Aby uzyskać najlepsze wyniki, najpierw
oczyść powierzchnie, które mają zostać sklejone (np. alkoholem
lub benzyną lakową).

ZASTOSOWANIE
Sposób użycia: 
Przyklej taśmę do przedmiotu, tak by nie powstały pęcherzyki
powietrza. Usuń folię ochronną bez dotykania kleju. Przymocuj
przedmiot do wybranego miejsca i mocno naciśnij. Przedmiot
może być przenoszony już po 60 minutach.
Plamy/pozostałości:  Usuń reszki taśmy za pomocą spyritusu.
Zwróc uwagę na:  Nie dotykaj kleju, ponieważ zmniejsza to siłę
klejenia taśmy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Carrier type: Polyethylene foam

Baza chemiczna: Kauczuk syntetyczny

Odporność na chemikalia: Umiarkowana

Kolor: Biały

Holding power: >168h at RT (3kg)

Initial tack: Wysokiej

Minimalna odporność na
temperaturę:

-10 °C

Maksymalna odporność na
temperaturę:

75 °C

Odporność na wilgoc: Dobra

Przyczepność skórki: PE 6,0 N/25mm

Wytrzymałość na
rozciąganie (N/25 mm) ca.:

45 N/25 mm

Grubość (mm): 0.9 mm

odporność na promienie
UV:

Dobra

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ
Taśma: 1.5 m x 19 mm na blistrze Paski: 16 części w paczce

WARUNKI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w suchym, chłodnym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu.

Nasze porady opierają się na szerokich badaniach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunki, w jakich są
stosowane nasze produkty, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane wyniki i / lub jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak, w
razie potrzeby, nasz Dział Serwisu jest zawsze do Państwa dyspozycji.
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