
3507 - Enkeltsidig PVC skum tape

Beskrivelse PVC skum tape bestående av medium hard PVC skum med hovedsakelig lukkede celler og akryl lim.

Produkt egenskaper Motstandsdyktig mot avslipning, korrosjon og fukt, samt god motstand mot fortynnete syrer og alkalier. Meget
motstandsdyktig mot UV lys.
Inneholder ingen kjente farlige stoffer, er renslig med en ren overflate.
Det kreves kompresjon på minimum 30% for å få effekten vannsegl.
Lave temperaturer kan forårsake kondens, som kan medføre redusert feste.
Levetiden er avhengig av temperaturfohold.
Tilgjengelig i flg. tykkelser : 0,8mm, 1,5mm, 2,5mm, 3mm, 4,5mm og 6mm.

Spesifikasjoner EU direktiv 2000/53/EC

Bruksområder Brukes primært som kompresjons-forsegling for luft, støv og vannsegl for å hindre elektrolytisk korrosjon, filler
for ujevne overflater.
Brukes både utenddørs og innendørs.

Lagt til tekniske Bruddstyrke : 88 N/kvcm
Shore ( hardhet ) : 50
Bruddstyrke ved 30% kompresjon : 6,3 N/kvcm

TEKNISKE DATA

Bærer PVC skum

Klebestoff Ren akryl

Farge Grå

Beskyttelse Papir, silikon belagt

Vær resistent Ja

UV resistent Ja

Aldringsmotstand Ja

Tykkelse Totalt 0,8 mm 31,5 Mils

Klebeevne til stål 5 N/25mm 1,14 Lbs/inch

Forlengelse av lengde 140 %

Service temperatur Mellom -30 og 70 °C Mellom -22 og 158 °F

Påførings temperatur Mellom 10 og 40 °C Mellom 50 og 104 °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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