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Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie&nbsp;înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice.
Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă
calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații
ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.
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Banda de montaj Transparenta

rezistenta la umezeala
rezistenta la raze UV
aderenta puternica

Banda de montaj transparenta WEICON este o banda dublu
adeziva perfect transparenta realizata din adeziv acrilic. Banda
este in mod deosebit potrivita pentru imbinari estetice in care este
necesara fixarea unor piese transparente, putand fi utilizata atat la
interior cat si la exterior.

Banda de montaj transparenta adera puternic si sigur la majoritatea
suprafetelor netede cum ar fi sticla, materialele plastice, aluminiul
sau faianta. Banda rezista la temperaturi cuprinse intre -40°C si
+160°C, este rezistenta la radiatii UV si umezeala.

in combinatie cu adezivii si etansantii WEICON, poate fi utilizata ca
si ajutor de fixare pentru lipiri hibride realizand pozitionarea sigura
a pieselor care urmeaza sa fie lipite.

Banda de montaj  transparenta poate fi utilizata in cele mai
diverse domenii cum ar fi in productia publicitara, constructii
specifice targurilor si expozitiilor, constructii de bucatarii, productia
de mobila, productia de rulote, caroserii si tehnologia constructiilor
de masini, constructii metalice, industria electronica.

Date tehnice

Culoarea transparent

Lățime 19 mm

Lungime 3 metri

Grosime 0,5 mm

Elongația la rupere 750 %

Rezistența la întindere 9 N/cm

Capacitatea portantă 80 kg/m

Grosimea rolei 40 mm

Aderența la oțel 20 N/cm

Rezistența la tracțiune pe aluminiu T-Block* 80 N/cm

Rezistența la forfecare dinamică** 40 N/cm²

Rezistența la forfecare statică** > 10.000 min.

Rezistența mecanică după 24 ore

Rezistența la temperatură -40 si +160 °C

Pregătirea suprafeței
Suprafetele trebuie curatate si degresate inainte de utilizare.

Aplicare
in momentul aplicarii temperatura trebuie sa depaseasca 15°C.

Unități de ambalare disponibile:
14100319-27 Banda de montaj Transparenta 3 m

Produse conexe:
52000035 Foarfeca de cabluri Nr.35,


