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Špeciálne upravená, vysoko
pevná, vodotesná textilná
páska.

Kód
84592

Skl. kód
5B2

Názov
WATERPROOF TAPE BLACK

Obsah
50 mm x 50 m

Zväzkovanie káblov v interiéri a exteriéri vozidiel, opravy dier a poškodení
automobilových plachiet kamiónov, opravy čalúnení v automobiloch,
pri výmene autoskiel a svetiel, dočasné opravy hadíc a trubiek, bežné lepenie
ako napr. balenie, atď..

Technické informácie

Primárne použitie














Vysoká pevnosť a priľnavosť
Vode odolná
O 40% silnejšia ako bežné pásky
Odolná teplote
Na báze vlákien
Prelakovateľná
Neodpadáva, nerozlepuje sa
Môže byť použitá na vnútorné aj vonkajšie aplikácie
Nezoslabne a neodlepí sa ako bežné pásky
Použiteľná pre aplikácie vo vyšších teplotách
Dá sa trhať
Flexibilná

Návod na použitie

Aplikácia

Názov
Aplikačná teplota
Teplotná odolnosť
Skladovateľnosť
Balenie
Lepidlo
Materiál pásky
Povrch pásky
Pevnosť v ťahu(pretrhnutie)
Priľnavosť k nerez .oceli
Hrúbka
Nosnosť

Vlastnosti a výhody

1.
2.
3.

Spojované časti očistite od hrubých nečistôt a
odmastite produktom KENT ACRYSOL,
Aplikujte STUDLOCK na spojované časti a spoj
zmontujte.
K dostatočnému zaisteniu dôjde za 2-4 hod. K
úplnému vytvrdnutiu dôjde o 12-24 hod.

(Test bol vykonaný pri 230C +/- 20C, RH 50% +/- 5%)
Waterproof Tape Black
-5 °C do 35 °C
-15 °C do 70 °C
24 mesiacov
50mm x 50m
prírodná kaučuková báza
bavlna/polyester
látka potiahnutá s LDPE
15 kg/25mm
8.2 N/25mm
0,32 mm
0.5 mm/30 min

Sekundárne použitie

UPOZORNENIE
Všetky hore uvedené informácie vychádzajú z našich posledných skúseností a vedomostí o danom produkte a sú spracované s najväčšou starostlivosťou. Z dôvodu rôznorodosti použitia, podmienok
prepravy a skladovania jednotlivých produktov však nemôžeme zaručiť výsledky spracovania a použitia. Preto odporúčame vždy vykonať vlastnú skúšku použitia produktu a overiť si vhodnosť použitia
produktu. Spoločnosť SlovaKENT s.r.o. v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.
Záruka, ktorú SlovaKENT s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku v zmysle všeobecných obchodných a reklamačných podmienok spoločnosti.

