PRODUCTINFORMATIE
Power Tape

•
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Hecht op natte ondergronden*
Voor 1001 toepassingen
Verkrijgbaar in diverse kleuren
Met de hand afscheurbaar

TOEPASSINGEN
Pattex Power Tape is een met de hand afscheurbare tape die geschikt is voor repareren, bevestigen en
verbinden. De tape hecht zelfs goed op natte ondergronden mits deze niet-poreus zijn.
Pattex Power Tape is een op weefsel gebaseerde tape met een gekleurde PE laag. Pattex Power Tape
bezit een extreem hoge kleefkracht waardoor de tape gebruikt kan worden op de meest diverse en
moeilijke ondergronden zoals steen, beton, hout en plastics.Pattex Power Tape bevat een met
polyesterweefsel versterkte drager, wat de tape uitstekende mechanische eigenschappen en een hoge
weerstand tegen druk geeft.
De combinatie van al deze eigenschappen maakt dat de tape gebruikt kan worden voor een diversiteit aan
toepassingen zoals afdichten, isoleren, verbinden, bevestigen, repareren, beschermen, verpakken etc. en
dit zowel binnen als buiten.
VERPAKKING
• Rol 5m grijs / groen / wit / zwart
• Rol 10m grijs / wit / zwart
• Rol 25m grijs / zwart / wit
• Rol 50m grijs
Voor een transparante versie: zie Pattex Power Tape Crystal
EIGENSCHAPPEN
• Hecht perfect op de meeste ondergronden en materialen
• Hecht ook op natte ondergronden *mits deze niet-poreus zijn
• 100% waterdicht
• Bestand tegen hoge druk (tot 4 bar) en vervormingen
• Bestand tegen hoge en lage temperaturen (van circa -5°C tot +70°C)
• Verzekert een perfecte afdichting
• Met de hand afscheurbaar

Pattex als het ècht vast moet zitten!

PRODUCTINFORMATIE
Power Tape

TECHNISCHE KENMERKEN
Drager
: PE film en PET
Kleur
: grijs / zwart / wit / oranje / rood / geel / groen / blauw
Lijm
: synthetische rubber
Treksterkte
: > 34 N/cm
Rek
: > 15%
Kleefkracht op roestvrij staal : > 15 N/cm
Breedte
: 50 mm
Lengte
: 10m en 25m
Verwerkingstemperatuur
: +10°C tot 40°C

Pattex als het ècht vast moet zitten!
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VERWERKING
Voorbereiding van de ondergrond
Voor een optimaal resultaat dient de ondergrond droog, stof- en vetvrij te zijn. Pattex Power Tape hecht
echter ook op natte ondergronden mits deze niet poreus zijn.
Kwetsbare oppervlakten kunnen beschadigd worden bij het verwijderen van de tape. In geval van twijfel
de tape eerst op een onopvallende plaats testen.
Toepassing
Pattex Power Tape goed aandrukken op de ondergrond voor een perfecte hechting. Meerdere lagen
Power Tape maken de verbinding nog sterker. Lekken en dergelijke strak omwikkelen met meerdere
lagen Power Tape om een optimale waterdichtheid te garanderen.
BIJZONDERHE RICHTLIJNEN
Pattex Power Tape bevat weekmakers maar er treedt geen verkleuring op.
De weekmakers, aanwezig in o.a. zacht PVC of bepaalde waterafstotende coatings, kunnen de hechting
van de lijm van Pattex Power Tape verminderen of belemmeren.
Verwijderen van vlekken
Lijmresten verwijderen met wasbenzine.
Opslag
Koel en vorstvrij bewaren tussen +10°C en +30°C. Niet blootstellen aan direct zonlicht.
Afval
Pattex Power Tape kan bij het reguliere huisafval.
De data in dit kenmerkenblad zijn gebaseerd op het resultaat van zorgvuldige metingen en testen op een
droge ondergrond. Op natte ondergronden zullen de prestaties afwijken. Alle cijfers zijn gemiddelde
waarden en zijn naar voren gebracht met de beste intenties, maar zijn niet gegarandeerd. In alle gevallen
moet de gebruiker zichzelf de zekerheid verschaffen of het product geschikt is voor de desbetreffende
toepassing. Details van analysemethoden zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Pattex als het ècht vast moet zitten!

