MOMENT

TAPE 120 KG

Bandă dublu adezivă pentru montaj
FIXĂRI REZISTENTE, RAPIDE, CURATE
ȘI DE DURATĂ
CARACTERISTICI

o rolã susține pânã la 120 kg*
pentru interior și exterior
pentru majoritatea suprafețelor
elasticitate ridicatã
rezistențã la umezealã
DOMENII DE UTILIZARE
fixarea de obiecte pe suprafețe netede: țiglã, metal, lemn, piatrã, plastic**, sticlã, ceramicã
nu se recomandã pentru teflon, silicon, hârtie, tapet
fixarea diferitelor obiecte pe gresie și faianțã, pereți, uși etc.
AMBALARE
blister cu rolă 1,5 m, 12 buc. / bax

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI DE BAZĂ

Suprafeţele trebuie să fie fără murdărie, praf, ulei sau grăsimi şi trebuie să fie uscate. Curăţaţi suprafeţele,
de exemplu, cu acetonă, alcool sau spirt alb.

MOD DE APLICARE

Aplicaţi banda de montaj pe obiect şi apăsaţi cu fermitate pe obiect. Evitaţi formarea bulelor de aer între
bandă şi suprafaţă. Îndepărtaţi banda anti-adezivă colorată de pe partea a doua a benzii şi apăsaţi
obiectul cu fermitate pe suprafaţa de aplicare. Puterea de rezistenţă finală se obţine după 24 de ore. Cele
mai bune rezultate se obţin pentru aplicaţii pe suprafețe plane şi în condiţii ideale: montarea unor obiecte
plane (grosime < 10 mm) pe suprafeţe plane din metal. Puterea de susţinere se reduce în cazul obiectelor
cu o grosime mai mare de 10 mm. Puterea de susţinere se poate reduce pe suprafeţele nemetalice. În
timpul aplicării nu atingeţi banda cu degetele: se reduce puterea de aderenţă. Nu se recomandă pentru
tapetul din PTFE (de exemplu, Teflon®), silicon, hârtie/vinil sau pentru suprafeţe neuniforme. Nu folosiţi
banda pe obiecte sau suprafeţe tratate cu agent de îndepărtare a murdăriei. Evitaţi temperaturile de
procesare (bandă + suprafaţă de aplicare) mai mici de 10°C.

DATE TEHNICE

Material suport
spumă din polietilenă
Culoare
alb
Tip bandă
dublă
Adeziv
adeziv pe bază de cauciuc
Hârtie antiadezivă	folie roşie din PET,
siliconată
Lăţime
19 mm
Lungime
1,5 m
Grosime
1,00 mm
Lipire prin exfoliere pe oţel (PSTC‑1) >40 N/25 mm
Rezistenţa la temperatură
‑ 40°C ‑ 90°C
Temperatură de procesare
+18°C ‑ +35°C

DEPOZITARE

Depozitaţi într‑un spaţiu răcoros şi uscat (< 30°C). Termen de valabilitate: 24 de luni.

RECOMANDĂRI

Suprafeţele trebuie să fie uscate şi curate. Suprafeţele fragile, cu rezistență redusă, se pot deteriora în
momentul dezlipirii benzii. Înainte de a folosi banda de montaj, testaţi‑o.

* În condiții ideale: montarea obiectelor plate (grosime < 10 mm) pe suprafețe de metal.
** Puterea de susţinere scade pe PE, PP etc. Nu se recomandă pentru PTFE (Teflon).

