
SF-682 - Enkeltsidig tekstil tape.

Beskrivelse Enkeltsidig tekstil tape bestående av metallisert PE dekket Polyester / Bomull bærer med natur gummi lim.

Produkt egenskaper Den har godt feste på de fleste underlag og har en vanntett bakside som sørger for en fukt og luft-tett
forsegling. Den er fleksibel og formbar, er lett å avrulle og rives for hånd.
Fargen er designet for å matche metallflater og rør.

Bruksområder Brukes til varme, ventilasjon og luftkodisjonering til å fuge, sammenkoble og skjøte ventialsjonsanlegg,
metall-ark / dekke, filtersystemer etc.
Gir en luft og fukt-tett forsegling.
Brukes også for vanntett pakking.

Lagring og aldring 1 år lagringstid dersom lagret i original emballasje og innendørs romtempretur ( + 20C ) samt luftfuktighet 50
%.. Unngå direkte sollys.

Påførings tips Alle overflater skal være rengjort og fri for støv , fett og fukt. For rengjøring anbefales det å bruke Isopropyl -
Alkohol oppløsning,og påført med trykk.

TEKNISKE DATA

Bærer Tekstil PE belagt

Klebestoff Natur gummi

Farge Sølv

Beskyttelse Ingen

Aldringsmotstand Ja

Tykkelse Totalt 0,28 mm 11 Mils

Klebeevne til stål 13,5 N/25mm 3,08 Lbs/inch

Strekkfasthet lengde 118 N/25mm 27 Lbs/inch

Forlengelse av lengde 10 %

Service temperatur Mellom 10 og 93 °C Mellom 50 og 199 °F

Ansvarsfraskrivelse: Verdiene vist i dette dokumentet er gjennomsnittsverdier. Av juridiske årsaker understreker vi at informasjonen er tilgjengelig “som den er” og at Stokvis
Tapes, et ITW-selskap, ikke gir noen garantier for at informasjonen er nøyaktig og komplett, heller ikke hva angår fortolkninger basert på denne informasjonen.

Se våre leveringsbetingelser, som er gjeldende. Hver enkelt bruker må selv teste om produktet er egnet for den bruk det er tiltenkt og påta seg all risiko og alt ansvar i denne
forbindelse. Stokvis Tapes er ikke ansvarlig for noen skader som oppstår fordi produktet er uegnet. Det er mange faktorer Stokvis Tapes ikke har kontroll over, som kan påvirke
produktets bruk og ytelse i en spesiell anvendelse, inklusive forholdene produktet brukes under og de tids- og miljømessige betingelser produktet er forventet å fungere under.
Fordi det utelukkende er brukeren som kan kjenne til og kontrollere disse faktorene, er det helt påkrevd at brukeren vurderer Stokvis Tapes' produkt for å avgjøre om det passer
til et gitt formål og er egnet for brukerens anvendelse av det.

Informasjonen er tilgjengelig for brukeren for visning, kopiering og distribusjon under den absolutte forutsetning at Stokvis Tapes, et ITW-selskap, alltid angis som kilde.
Informasjonen er kun ment til informasjonsformål og skal ikke brukes kommersielt.

Åndelig eiendomsrett: Stokvis Tapes, et ITW-selskap, forbeholder seg alle rettigheter vedrørende dette dokumentet og den informasjon det inneholder. Reproduksjon, bruk eller
fremleggelse for tredjeparter uten uttrykkelig tillatelse er strengt forbudt.
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