
COBAguard
Samoprzylepna folia ochronna na
dywany lub twarde podłogi

Elastyczna folia do ochrony podłóg i zabezpieczenia przed
zabrudzeniami.

Szybka instalacja - folia jest odwrotnie nawijana na rolce, co pozwala
zaoszczędzić czas.

W małych pomieszczeniach i na schodach może być instalowana
ręcznie lub przy użyciu aplikatora na większych powierzchniach.
Nie pozostawia klejących śladów - nie wymaga dodatkowego
czyszczenia.

Samoprzylepna folia ochronna z polietylenu.

Opcjonalnie: dodanie logotypu klienta na życzenie.

Części

Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

CGC00001 0,6 m x 25 m Bezbarwny 1.5

CGC00002 1,2 m x 25 m Bezbarwny 2.65

CGC00003 0,6 m x 50 m Bezbarwny 2.75

CGC00004 1,2 m x 50 m Bezbarwny 5.2

CGC00005 0,6 m x 100 m Bezbarwny 4.9

CGC00006 1,2 m x 100 m Bezbarwny 12

CGH00001 0,6 m x 25 m Bezbarwny 1

CGH00002 1,2 m x 25 m Bezbarwny 2

CGH00003 0,6 m x 50 m Bezbarwny 2

CGH00004 1,2 m x 50 m Bezbarwny 6

Specyfikacja techniczna

Materiał folia PE (LDPE i LLDPE)

Wykończenie
powierzchni

Gładka

Wysokość
produktu

50 / 90 µ (mic)

Maksymalna
temperatura
pracy

+60°C

Zalecane
środowisko
zastosowania

Tylko do użytku wewnętrznego

Typowe
zastosowanie

Tymczasowa ochrona dywanów i twardych podłóg

Kraj CN

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/cobaguard


Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

CGH00005 0,6 m x 100 m Bezbarwny 4

CGH00006 1,2 m x 100 m Bezbarwny 8

pochodzenia

Przechowywanie
i zastosowanie

Produkt należy chronić przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych, a także
ekstremalnymi wartościami temperatury i
wilgotności; należy przechowywać w pozycji
pionowej, w oryginalnym opakowaniu. Folię należy
zastosować w okresie 3 miesięcy od daty
dostawy. Folię należy usunąć w ciągu 30 dni od
daty laminowania. Ważne jest przygotowanie
powierzchni. Aby zapewnić optymalną
przyczepność podczas stosowania taśmy,
podłoże powinno być czyste i wolne od
pozostałości, takich jak kurz i olej. Nie naciskać
zbyt mocno podczas stosowania. Może to
spowodować oderwanie końca taśmy. W
przypadku stosowania na powierzchniach
poddanych działaniu oleju maszynowego,
starannie odtłuścić powierzchnię. Wszelkie
pozostałości spowodują zanieczyszczenie
powierzchni i mogą pozostawić resztki kleju.

Wytrzymałość
adhezyjna

1-2 kg / 50 mm

Wytrzymałość na
rozciąganie

≥45 N/mm

Wydłużenie ≥300%

Temperatura
aplikacji

Niska temperatura może mieć wpływ na
wytrzymałość warstwy. Folię należy nakładać w
temperaturze pokojowej (+10°C do +30°C).
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