Pattex Crocodile
Power ragasztószalag
Univerzális ragasztószalag

Kimagasló
minőségű építési-szerelési ragasztó és tömítő számos
JELLEMZŐI
anyaghoz, sokféle körülmény közt.
dsadsads

• Kézzel is egyszerűen téphető
• Tartós, erős tapadás
• Időjárásálló
• Számtalan felhasználási
lehetőség
• Kül- és beltéren egyaránt
használható
• UV- és öregedésálló

• Vízálló
FELHASZNÁLÁSI
TERÜLET
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 felmerülő
számos problémára. Használható fa, műanyag,
fém és sok más egyéb anyag ragasztására,
rögzítésére,
kötözésére,
megerősítésére,
javítására, csomagolására, illesztésére, zárására.
(Nem alkalmas üvegen, valamint PE, PP, PTFE
felületeken.
A három rétegű technológiának köszönhetően
kézzel könnyen téphető.

ALKALMAZÁS
A kívánt eredmény eléréséhez a ragasztandó
felületeknek
teljesen
száraznak,
porés
zsírmentesnek kell lenniük.
A maximális tapadás eléréshez a szalagot erősen
rá kell nyomni a felületre.
Az
optimális
kötés
eléréséhez
szobahőmérsékleten
használja
a
ragasztószalagot, szükség esetén akár több
rétegben.

FONTOS TUDNIVALÓK
Tárolás! Fagyveszélyes! Szállítása és tárolása
csak 5–30˚C-on, zárt edényben történhet.
Eltartható a gyártástól számított 12 hónapig. A
gyártás időpontját lásd a csomagoláson. A
ragasztóanyag a hazai és a nemzetközi
rendeletek
értelmében
nem
veszélyes.
Csatornába önteni nem szabad.

Összetétel

polietilén fólia +
poliészter szálak

Szín

ezüst, fekete

Ragasztó

természetes gumi

Szélesség

48 mm

Hosszúság

30 m

Maximális
vastagság

kb. 400µm

Hőállóság

-10 °C – 50 °C

Felhasználási
hőmérséklet

10 °C – 25 °C

Eltarthatóság

24 hónap

SZÁRMAZÁSI HELY:
EU

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS
Tel.: 06 30/190-1268

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a
munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen
műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési
feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.
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