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Rozmer Tvrdá podlaha Koberce Váha

0,6 m x 25 m CGC00001 CGH00001 1,50 kg

1,2 m x 25 m CGH00002 CGC00002 2,00 kg

0,6 m x 50 m CGH00003 CGC00003 2,00 kg

1,2 m x 50 m CGH00004 CGC00004 6,00 kg

0,6 m x 100 m CGH00005 CGC00005 4,00 kg

1,2 m x 100 m CGH00006 CGC00006 8,00 kg

Rozmer Číslo 
produktu Váha

0,6 m x 10 m CGU00001 1,00 kg

Technická špecifikácia

Materiál: PE(LDPE a LLDPE) fólia

Povrchová úprava: Hladký povrch

Prevádzková teplota: 60°C 160 hodín

Krajina pôvodu: Taiwan

Skladovanie a použitie: Výrobok by mal byť chránený predpriamym 
slnečným žiarením,extrémnymi teplotami, 
vlhkosťou a uložený vo zvislej polohe v 
pôvodnom obale. Film by mal byť aplikovaný 
do 3 mesiacov odo dňa doručenia. 
Film by mali byť odstránené do 30 dní odo 
dňalaminácie. Príprava povrchu je dôležitá.
Podklad musí byť čistý a zbavenýzvyšokov 
ako je prach a olej, keď je páskaaplikovaná, 
aby sa dosiahla optimálna adhézia.Pri 
aplikácii príliš netlačte. To môžespôsobiť, 
že sa koniec pásky začne odlupovať. 
Ak sa aplikuje na povrchy ošetrené 
priemyselným olejom, opatrne povrch 
odmastite. Akékoľvek nečistoty budú 
príčinou pre povrchové kontaminácie 
alebo zostatky zvyškov lepidla.

Priľnavosť: 1,000-2,000 g/50mm

Odolnosť v ťahu ≥45 N/mm

Predĺženie: ≥300%

Teplota pri aplikácií: Chlad môže mať vplyv na silu 
priľnavosti.  Prosím používajte vrstvu 
v izbovej teplote (10ºC to 30ºC).

COBAguard Universal
Materiál: PE(LDPE a LLDPE) fólia

Povrchová úprava: Hladký povrch

Prevádzková teplota: 60°C 160 hodín

Typické použitie: Fólia môže byť aplikovaná na väčšinu povrchov 
vrátane kobercov, laminátu, keramiky a skla.

Ohňovzdornosť: Nehorľavý

Krajina pôvodu: Kanada

Teplota pri aplikácií:
Chlad môže mať vplyv na silu 
priľnavosti.  Prosím používajte vrstvu 
v izbovej teplote (10ºC to 30ºC).

COBAguard
Samolepivý ochranný film - na tvrdé podlahy a koberce.

• Nenesie štandardne logo COBA Guard, ale môže niesť práve 
Vaše logo. Zavolajte pre viac detailov.

• Samolepivý univerzálny polyetylénový ochranný film.
• Ideálna ochrana podlahy proti znečisteniu, pri prerábkach atď.
• Film je navynutý na rolke lepidlom nahor pre rýchlejšiu aplikáciu.
• Inštalácia ručne pre malé priestory alebo pomocou aplikátora 

pre väčšie priestory.
• Nezanecháva zvyšky lepidla.
• Požiarna odolnosť podľa BS4790:1987.

COBAguard Universal
Ochrana podlahy pri maľovaní a prerábkach.

• Môže byť použitá na všetky typy podláh - koberce a tvrdá podlaha
• Film môže byť aplikovaný na veľa druhov povrchov včítane 

kobercov, laminátu, keramiky a skla.

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk


