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Montážní páska transparentní

odolná vůči vlhkosti
odolná vůči UV záření
silná

WEICON Montážní páska transparentní je
oboustranná, vysoce transparentní lepicí páska z
čistého akrylátového lepidla. Páska je obzvláště
vhodná pro vizuálně náročné lepení, kde musí být
transparentní díly pevně uchyceny, v interiérech i
exteriérech.
Transparentní lepicí páska přilne pevně a bezpečně k
téměř všem hladkým povrchům, jako je sklo, plasty,
ocel, hliník nebo dlaždice. Páska pracuje v teplotním
rozmezí -40°C až +160°C a je odolná vůči UV záření
a vlhkosti.
V kombinaci s lepidly a těsnicími přípravky
WEICON může být použita jako upevňovací
pomůcka pro hybridní lepení a zajišťuje bezpečné
umístění spojovaných částí.
Montážní páska transparentní může být použita v
mnoha různých odvětvích, jako jsou reklamní
technologie, veletržní a výstavní výstavba, výroba
kuchyní a nábytku, automobilový průmysl,
karoserie automobilů a konstrukce vozidel,
kovovýroba a elektro průmysl.

Technické údaje
Odstín                                                                           Transparentní
Šířka    19 mm

Délka   3 metry
Tloušťka   0,5 mm
Roztažnost    750 %
Pevnost v tahu   9 N/cm

Zatížení  80 kg/m
Velikost středu   40 mm
Přilnavost k oceli*     20 N/cm
T-Block pevnost v tahu vůči hliníku*                                     80 N/cm

Dynamická síla ve smyku**    40 N/cm²
Statická pevnost ve smyku**                                        > 10.000 min.

Mechanická pevnost po                                                 24 hodinách
Teplotní odolnost                                                       -40 až +160 °C

Předpříprava povrchu
Před použitím vyčistěte a odmastěte povrchy.
Zpracování
Teplota zpracování by při montáži měla být vyšší než
15°C.

Dostupné velikosti:
70113.002 Montážní páska transparentní 3 m
Příslušenství:
70110.038 Kabelové nůžky No. 35,

Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.ww
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