MOMENT

BENZI DUBLU ADEZIVE

Benzi dublu adezive detașabile

APLICARE ȘI ÎNDEPĂRTARE UȘOARĂ
CARACTERISTICI
pentru interior și exterior
o bucatã susține o greutate de pânã la 2 kg*
rezistã la umiditate și la temperaturi de pânã la +95°C
DOMENII DE UTILIZARE
aderã pe suprafețe plane precum sticlă și metal
montarea cârligelor, a panourilor decorative, a sildurilor etc.
nu se recomandã pentru suprafețele fragile (tapet, tencuialã)
AMBALARE
blister cu benzile detașabile, 12 buc. / bax

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI DE BAZĂ

Suprafeţele trebuie să fie uscate şi fără murdărie, praf, ulei sau unsoare. Curăţaţi suprafeţele, de exemplu,
cu acetonă, alcool sau spirt alb. Înainte de a folosi benzile de montaj, testaţi‑le. În timpul aplicării nu
atingeţi adezivul cu degetele: se reduce puterea de aderenţă. Benzile de montaj pot deteriora suprafeţele
delicate. Nu se recomandă pentru tapetul din PTFE (de exemplu, Teflon®), silicon, hârtie/vinil sau pentru
suprafeţe neuniforme. Nu folosiți benzile pe obiecte sau suprafeţe tratate cu agent de îndepărtare a
murdăriei.

MOD DE APLICARE

Banda trebuie să fie apăsată cu putere pe obiect. Evitaţi formarea bulelor de aer între bandă şi suprafaţă.
Îndepărtaţi folia galbenă de protecţie şi aplicaţi obiectul cu fermitate pe suprafaţă. Nu aplicaţi benzile la
temperaturi sub 10°C. Puterea maximă de susţinere se obţine în condiţii ideale: montarea unor obiecte
plane (grosime < 10 mm) pe suprafeţe plane din sticlă sau metal. Contactul direct cu apa poate reduce
puterea de susţinere. Pentru montarea unor obiecte cu o grosime mai mică de 10 mm, puterea de susţinere
per bandă se reduce. Pentru a monta obiecte de dimensiuni mari (grosime > 10 mm, greutate > 2kg)
folosiţi mai multe benzi. Distribuiţi benzile omogen pe suprafaţă, respectând o distanţă de 3 ‑ 5 cm între
două benzi. Pe alte suprafeţe decât cele din sticlă sau metal, puterea de susţinere se poate reduce.

DATE TEHNICE

Hârtie antiadezivă
hârtie din polietilenă
Material suport
spumă albă din polietilenă
Grosime totală
aprox. 1,1 mm
Adeziv
acrilic
Lăţime
20 mm
Lungime
40 mm
Rezistenţa la temperatură	până la 95°C
(scurtă durată)
Temperatură ideală pentru aplicare +20 °C ‑ +30 °C

DEPOZITARE

Depozitaţi într‑un spaţiu uscat la temperaturi între 10°C şi 30°C.
Protejaţi produsul împotriva razelor solare directe.
Termen de valabilitate: 24 de luni.

RECOMANDĂRI

Suprafeţele trebuie să fie uscate şi curate.
Suprafeţele delicate se pot deteriora în momentul dezlipirii benzii. Dacă aveţi îndoieli, testaţi benzile
într‑un loc ascuns.

* În condiții ideale: montarea obiectelor plate (grosime < 10 mm) pe suprafețe de metal.

