Pattex Power Tape
Univerzális ragasztószalag
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Kézzel is egyszerûen téphetô
Tartós, erôs tapadás
Idôjárásálló
1001 felhasználási lehetôség
Kül- és beltéren egyaránt használható
UV- és öregedésálló
Vízálló

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• A
 Pattex Power Tape univerzális ragasztószalag jó
tapadási teljesítményt eredményez még gyengén
nedves felületen is.
• Sokoldalú és biztonságos megoldást jelent a
háztartásban, a ház körül, az autó és minden egyéb
más eszköz használata során felmerülô számos
problémára.  Használható fa, mûanyag, fém és sok más
egyéb anyag ragasztására, rögzítésére, kötözésére,
megerôsítésére, javítására, csomagolására, illesztésére,
zárására.
• A három rétegû technológiának köszönhetôen a Pattex
Power Tape kézzel könnyen téphetô.

ALKALMAZÁS
A kívánt eredmény eléréséhez a a ragasztandó felületnek
teljesen száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.
A maximális tapadás eléréshez a szalagot erôsen rá kell
nyomni a felületre.
Az optimális kötés eléréséhez szobahômérsékleten
használja a ragasztószalagot, szükség esetén akár több
rétegben.

MÛSZAKI ADATOK
Szín:

Ezüst, fekete, fehér

Hordozó:

Polietilén fólia + PET szövet

Ragasztó:

Szintetikus gumi

Szélesség:

48mm

Hosszúság:

5m, 10m, 25m, 50m

Össztömeg:

180g/m2

Szakítószilárdság:
(PSTC-31)
180°-os fejtési
szilárdság acélon
(PSTC-1)

>40N/cm
>10N/cm

Hôállóság

-10°C és +70°C között

Feldolgozási
hômérséklet:

10-40°C

Minôség megôrzési idô 24 hónap

KISZERELÉS: 5M, 10M, 25M, 50M
FEHÉR, EZÜST, FEKETE

FONTOS TUDNIVALÓK
Minôségét megôrzi:
Min. 2 évig
Tárolás:
Száraz helyen +10 és 30°C között. Közvetlen napsütéstôl
védeni kell.

ÖSSZETÉTEL
Textilerôsítésû polietilén szalag, speciális erôs tapadású
ragasztófilmmel.
Figyelem! Az érzékeny felületek sérülhetnek a szalag
eltávolítása során. Gyanú esetén próbálja ki a
ragasztószalagot egy nem látható helyen.
A munka megkezdése elôtt olvassa el a termék biztonsági
adatlapját is.

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a
munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást végezni. Jelen mûszaki
adatlap tapasztalataink alapján, a mûszaki fejlôdés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink
keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintû minôségére vállalunk szavatosságot.
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