
FA 412195 - Dobbeltsidig PE skum tape

Beskrivelse Dobbeltsidig tape bestående av Polyetylen skum med lukked celler. Løsningsmiddelbasert syntetisk gummi
lim.

Produkt egenskaper Godt heft og feste, også på røffe og lavenergiske overflater. Grunnet lukkede celler er produktet lite mottagelig
for vann og fukt.
Kun for innendørs bruk.

Spesifikasjoner Imøtekommer EU direktiv 2002/95/EC (RoHs).

Bruksområder Brukes i en rekke applikasjoner som speilmontering, kabel-klips, plakatoppheng samt en rekke husholdnings
områder.

Lagring og aldring 1 år lagringstid dersom lagret i original emballasje og innendørs romtempretur ( + 20C ) samt luftfuktighet 50
%.. Unngå direkte sollys.

Påførings tips Alle overflater skal være rengjort og fri for støv , fett og fukt. For rengjøring anbefales det å bruke Isopropyl -
Alkohol oppløsning,og påført med trykk.

TEKNISKE DATA

Bærer PE skum

Klebestoff Syntetisk gummi

Farge Hvit

Beskyttelse Papir, PE belagt hvit

Aldringsmotstand Ja

Tetthet 95 kg/m 5,93 Lb/ft

Tykkelse Bærer 0,8 mm 31,5 Mils

Tykkelse Totalt 0,9 mm 35,4 Mils

Klebrighet (sløyfe)

Klebeevne til stål 34 N/25mm 7,77 Lbs/inch

Statistik skjærfasthet 23°C 4 kg/625mm² 9,1 Lb/inch²

Dynamisk skjærfasthet 300 N/625mm² 68,3 Lb/inch²

Service temperatur Mellom -20 og 60 °C Mellom -4 og 140 °F

Påførings temperatur Minimum 15 °C Minimum 59 °F

Ansvarsfraskrivelse: Verdiene vist i dette dokumentet er gjennomsnittsverdier. Av juridiske årsaker understreker vi at informasjonen er tilgjengelig “som den er” og at Stokvis
Tapes, et ITW-selskap, ikke gir noen garantier for at informasjonen er nøyaktig og komplett, heller ikke hva angår fortolkninger basert på denne informasjonen.

Se våre leveringsbetingelser, som er gjeldende. Hver enkelt bruker må selv teste om produktet er egnet for den bruk det er tiltenkt og påta seg all risiko og alt ansvar i denne
forbindelse. Stokvis Tapes er ikke ansvarlig for noen skader som oppstår fordi produktet er uegnet. Det er mange faktorer Stokvis Tapes ikke har kontroll over, som kan påvirke
produktets bruk og ytelse i en spesiell anvendelse, inklusive forholdene produktet brukes under og de tids- og miljømessige betingelser produktet er forventet å fungere under.
Fordi det utelukkende er brukeren som kan kjenne til og kontrollere disse faktorene, er det helt påkrevd at brukeren vurderer Stokvis Tapes' produkt for å avgjøre om det passer
til et gitt formål og er egnet for brukerens anvendelse av det.

Informasjonen er tilgjengelig for brukeren for visning, kopiering og distribusjon under den absolutte forutsetning at Stokvis Tapes, et ITW-selskap, alltid angis som kilde.
Informasjonen er kun ment til informasjonsformål og skal ikke brukes kommersielt.

Åndelig eiendomsrett: Stokvis Tapes, et ITW-selskap, forbeholder seg alle rettigheter vedrørende dette dokumentet og den informasjon det inneholder. Reproduksjon, bruk eller
fremleggelse for tredjeparter uten uttrykkelig tillatelse er strengt forbudt.
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