
Novafix Obojstranná páska
Veľmi pevná obojstranná páska,
ideálna pre Superdry Heavy Traffic

Vysoko výkonná obojstranná lepiaca páska pre udržanie rohoží na
mieste.

Dosiahnite pevnejšie a tenšie spojenie, ktoré je odolnejšie voči
poveternostným vplyvom.

Pevný polyesterový nosič tvorí základ pre veľmi silný akrylové lepidlo.
Stabilné proti UV žiareniu, teplotám a vlhkosti.

časti

Číslo dielu veľkosť farba závažia (kg)

DST0001 50 mm x 50 m Priehľadná

Technická špecifikácia

Výška
produktu

0.215mm – 0.225mm

Min.
Prevádzková
teplota

20°C

Max.
Prevádzková
teplota

+80°C

Krajina
pôvodu

UK

Skladovanie
a použitie

Tento výrobok by sa mal skladovať pri priemerných
teplotách okolo 20°C, vyhýbajúc sa veľkým teplotným
výkyvom a priamemu slnečnému žiareniu. Skladovacie
prostredie by malo mať relatívnu vlhkosť vzduchu cca.
50%. Za ideálnych skladovacích podmienok by mala
byť doba použiteľnosti tohto materiálu cca. 12
mesiacov od dátumu dodania. Počas tohto obdobia
nedôjde k žiadnemu závažnému zhoršeniu alebo
zmene výkonnostných charakteristík výrobku. Hodnoty
uvedené v tomto dokumente boli určené štandardnými
skúšobnými metódami a sú priemernými hodnotami,
ktoré by sa nemali používať na účely špecifikácie bez
vykonania skúšok na materiáloch, ktoré sa budú lepiť.

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/sk/produkt/novafix-obojstranna-paska


Poznámky Lepené povrchy by mali byť suché, dôkladne umyté a
očistené od prachu a mastnoty. Nedotýkajte sa
lepiaceho povrchu pásky, pretože by to zhoršilo výkon.
Lepidlo použité na týchto páskach je citlivé na tlak,
takže vždy zaistite, aby bol na pásku použitý
dostatočný tlak, rovnomerne po celej ploche, pre
zaistenie najlepších výsledkov lepenia.

Nosič Transparentný, 23 mikrónový polyester

Lepidlo

Zosieťovaný, rozpúšťadlový akrylát s veľmi vysokou
priľnavosťou. Lepidlo má veľmi dobrú priľnavú silu a
počiatočný spoj, hoci veľmi vysoký, dosahuje ešte
vyšší konečný spoj v priebehu 12 - 24 hodín.

Podšívka

Úzke šírky do 100 mm: 80µ červený OPP silikónovaný
z oboch strán. Šírky nad 150 mm: Biely papier s
hmotnosťou 115 gsm, potiahnutý polyetylénom pre
ľahšie rezanie.

Hrúbka
pásky

0,215mm – 0,225mm (230 mikrónová páska a lepidlo)

Hrúbka
povlaku

(Strana A/B) 0,095mm - 0,100mm

Teplotná
odolnosť
(krátkodobá)

-20°C do + 180°C

Počiatočné
zafixovanie

(Strana A/B) (PSTC-6 #14 Ball) <5cm

Držiaca sila (Strana A/B) (PSTC-7) >24h 1kg/2,5cmx2,5cm

Udržiavacia
sila pre
teplotnú
odolnosť @
60 ° C:
(PSTC-7

> 24 h. 0,5kg/2,5cmx2,5cm

Počiatočné
zafixovanie:
(strana A /
B) (lopta
PSTC-6 # 14

< 5 cm

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