Pattex Crocodile
Tape – BLACK AND SILVER
KARAKTERISTIKE
Trak je vodoodporen**, ekstra debel, enostaven za
trganje. Trak z izboljšanim armiranjem za pritrditev,
vezavo in popravilo najpogostejših materialov* v
notranjih in zunanjih prostorih.

PODROČJE UPORABE
 Trak kaže dobre oprijemljive lastnosti na večini
podlag*
 Trak je idealen za popravilo šotorov, pip, žlebov,
športnih in igralnih pripomočkov, otroških bazenov
in še veliko ostalih aplikacij.
 Trak omogoča enostavno trganje traku z rokami –
ne potrebujete škarij ali nožev.

NAVODILA ZA UPORABO
Nanos
1. Prepričajte se, da je površina suha, čista,
brez prahu in masti.
2. Za boljše rezultate uporabite trak pri sobni
temperaturi in ga za boljši oprijem trdno
pritisnite na površino. Za ekstremno moč
uporabite več slojev.

OMEJITVE
Shranjevanje – shranjujte v suhem prostoru, pri
temperaturi od 5 °C do 30 °C. Izdelek zavarujte pred
direktno sončno svetlobo.
*Ni primeren za uporabo na steklu, PE, PP, PTFE.
**Ni primeren za popolno potopitev.

TEHNIČNI PODATKI
Barva

Srebrna, Črna

Osnovni material

Polietilenski film +
poliestrska tkanina

Lepilo

Naravni kavčuk

Širina

48mm

Dolžina

20m

Skupna debelina

Pribl. 400µm

180° test luščenja lepila na
jeklu (PSTC-1)
Statično striženje (12mm x
12mm jeklene plošče)
(PSTC-107)

>11 N/cm
>10 ur

Natezna trdnost (PSTC-31)

>20 N/cm

Pomembna opomba

Sila odvitja (PSTC-8)

>7 N/cm

Občutljive površine se lahko ob odstranjevanju traku
poškodujejo. V primeru dvoma, je potrebno trak
testirati na neopaznem mestu.

Temperaturna odpornost
traku nanešenega na
površino

-10°C to 50°C

Temperatura uporabe

10°C do 25°C

Rok uporabe

24 mesecev

"Podatki, navedeni v teh tehničnih listih (TDS), vključno s priporočili za uporabo in uporabo
izdelka, temeljijo na našem znanju in izkušnjah izdelka na dan tega TDS. Izdelek ima lahko
različne aplikacije, pa tudi različne pogoje uporabe in delovnega okolja v vašem okolju, ki so
zunaj našega nadzora. Henkel zato ni odgovoren za primernost našega izdelka za
proizvodne procese in pogoje, v zvezi s katerimi jih uporabljate, ter o predvidenih aplikacijah
in rezultatih. Priporočamo vam, da izvedete svoje predhodne preskuse, da potrdite takšno
primernost našega izdelka.

Vsaka odgovornost v zvezi s podatki v tehničnem listu ali katera koli druga pisna ali ustna
priporočila v zvezi z zadevnim izdelkom je izključena, razen če je drugače izrecno
dogovorjeno in razen v zvezi s smrtjo ali telesno poškodbo, ki jo povzroči naša malomarnost
in kakršna koli odgovornost v skladu z veljavnimi obveznimi zakoni o odškodninskih zahtevkih
za proizvode. "
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