TAŚMA MONTAŻOWA DWUSTRONNA
AKTUALIZACJA: 08.04.2014
Bardzo mocna taśma dwustronna, klejąca wszystkie powierzchnie,
szczególnie powierzchnie gładkie np. metale, drewno, szkło, tworzywa
sztuczne, ceramikę, marmur, tynki itp. Przy odklejaniu nie niszczy
powierzchni lakierowanych.

Nr art.:
T-693 Taśma Montażowa Dwustronna –1,5m/19mm, blister

CECHY
elastyczna
docinana za pomocą nożyczek

KORZYŚCI
zwiększa odporność spoiny na uderzenia
łatwa i prosta w użyciu

ZASTOSOWANIE
Niezastąpiona podczas łączenia różnych przedmiotów w
domu, biurze i warsztacie np. wykończeniowych listew
ozdobnych, kinkietów, kalendarzy, termometrów, obrazów,
telefonów, różnych tabliczek informacyjno-ostrzegawczych,
uchwytów oraz idealna do montażu luster. Nieodzowna w
mocowaniu różnych akcesoriów kuchenno-łazienkowych np.
Suszarek, pojemników na ręczniki papierowe, szczoteczek
do zębów, mydelniczek, półek i wieszaków.

SPOSÓB UŻYCIA
1. Powierzchnie łączone muszą być czyste, suche i
odtłuszczone.
2. Prace montażowe przeprowadzać należy
w
temperaturze powyżej 10°C.
3. Na łączony przedmiot przykleić odpowiednia ilość taśmy
(1cm/35g).
4. Usunąć papier ochronny unikając dotykania palcami
powierzchni klejącej.
5. Przedmiot przymierzyć do powierzchni łączonej i mocno
docisnąć, przytrzymując unieruchomiony przez kilka
sekund.
6. Pełną wytrzymałość połączenie uzyskuje po kilku
godzinach.

WSKAZÓWKI I PORADY
do odtłuszczania nie stosować środków myjących zawierających środki nabłyszczające

DANE TECHNICZNE
nr art.:
kod taryfy celnej:
EAN:
rozmiar:
okres ważności:
kolor:

T-693
39191019
5902051000693
1,5m/19mm
36 miesięcy
biały / kremowy

gramatura:
zalecane max obciążenie:
odporność na temp.:

0,1g/cm3
21g/cm2
-20°C ÷ 70°C

TAŚMA MONTAŻOWA DWUSTRONNA
PRZECHOWYWANIE
Magazynowany produkt nie może być wystawiony na działania czynników atmosferycznych a w szczególności słońca.
Wysoka temperatura zmiękcza warstwę PCV pokrywająca włókna szklane i może utrudniać nakładanie na klejony element.

PRODUKTY POKREWNE
Odtłuszczacz Techniczny, Zmywacz do styków

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Produkt nie podlega przepisom dotyczącym identyfikacji w ramach uregulowań Dyrektyw EU.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu.
Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia
przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania
wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00
www.technicqll.pl

office@technicqll.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00

