
Dane techniczne
Zmiana daty:19.08.2020 - Strona1/1

Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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WEICON Mounting Tape przezroczysty

odporna na wilgoć, odporna na promieniowanie UV, mocna
wyrzymałość, wytrzymuje obciążenie 80 kg/m

WEICON Mounting Tape Transparent jest dwustronną, wysoce
przezroczystą taśmą klejącą wykonaną z czystego kleju
akrylanowego. Jest szczególnie polecana do wizualnie
wymagających połączeń strukturalnych, w których następuje
trwałe mocowanie elementów przezroczystych, zarówno wewnątrz
jak i na zewnątrz. Przezroczysta taśma przylega trwale i
mocno do większości gładkich powierzchni, jak szkło, tworzywa,
stal, aluminium czy ceramika. Wykazuje odporność na wilgoć,
promieniowanie UV oraz temperatury od -40°C do +160°C.
Mounting Tape Transparent znajduje zastosowanie w wielu
sektorach, jak reklama, konstrukcje hal wystawienniczych,
wyposażenie kuchni

i meblarstwo, karawaning, budowa pojazdówi nadwozi,
konstrukcje metalowe, elektronika itp.
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Barwa przezroczysty

Szerokość 19 mm

Długość 3 m

Grubość taśmy 0,5 mm

Wydłużenie zrywające 750 %

Wytrzymałość na rozciąganie 9 N/cm

wytrzymuje obciążenie 80 kg/m

Rozmiar 40 mm

Siła przyczepności na stali 20 N/cm

Wytrzymałość na rozciąganie (T-blok, aluminium 80 N/cm

Wytrzymałość na ścinanie dynamiczne 40 N/cm²

Wytrzymałość na ścinanie statyczne > 10.000 Min.

Odporny po 24 Stunden

Odporność termiczna -40 do +160 °C

* 72 godz

** +23°C oraz +70°C, 1000 g, 625 mm²

Wstępna obróbka powierzchniowa
Powierzchnie odtłuścić i oczyścić.

Obróbka
Temperatura przetwarzania conajmniej 15°C.

Dostępne rozmiary pojemników:
14100319-51 WEICON Mounting Tape przezroczysty 3 m

Akcesoria
52000035 Cable Scissors Nr 35,


