
Ayna Yapýþtýrma
Bandý
Polietilen taban ve Acrylat
yapýþkanlý çift taraflý yapýþtýr-
ma bandý.

Bilinen bütün malzeme yüzeyleri ile
çok iyi uyum saðlanýr.
Avantajýnýz:
Yapýþkan bant örn. ahþap, metal,
cam, taþ ve ayrýca pleksiglas ve
makrolon (gerilim çatlaklarý oluþ-
maz) gibi deðiþik malzemelerin
yapýþtýrýlmasý için uygundur.
Yüksek yapýþma özelliði.
Avantajýnýz:
Montajdan sonra doðrudan 
yeterli bir uygulama emniyetine
ulaþýlýr (24 saat sonra ideal nihai
sertliðe ulaþýlýr).
UV- ve neme dayanýklý.
Avantajýnýz:
l Yapýþtýrma bandý hem iç ve hem

de dýþ mekanlarda kullanýlabilir.
l Yapýþma gücü sýhhi tesisat

alanýnda bulunan hava nemli-
liðinden etkilenmez.

Ýyi yerleþme.
Avantajýnýz:
Bant hafifçe düzgün olmayan yerle-
re çok iyi uyum saðlar (pürüzler
bandýn kendisinden daha güçlü
þekilde olmamalýdýr).
Eskimeye karþý dayanýklý.
Avantajýnýz:
Usulüne uygun uygulama durumun-
dan, bant elastikiyetini kaybetmez
ve yýllar sürebilen bir yapýþma özel-
liði saðlar.
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Uygulama bilgisi
l Yapýþtýrýlacak zeminler kuru, tozdan,

yaðdan ve silikondan arýnmýþ
olmalýdýr.

l Kusursuz bir yapýþkanlýk saðlamak
için bant yapýþtýrýlacak malzemenin
yüzeyine yeterince bastýrýlmalýdýr. 

l Ýdeal nihai sertliðe 24 saat sonra
eriþilir.

l Kritik yüzeylerde (örn. PP, PE, lastik)
ve gözenekli veya pürüzlü zeminler-
de (örn. Ahþap, taþ) önceden dene-
me yapýlmalýdýr.

l Yumuþatýcý katkýlý plastiklerin
yapýþtýrýlmasýnda yumuþatýcý katký
maddeleri yapýþtýrýcý tabakayý bozar.
Bu þekilde yapýþtýrýcýnýn kurumasý
etkilenir. 

l Güvenlik aynalarýnda (aynanýn arka
tarafýnda mavi veya yeþil folyodan
tanýnýr) ayna üreticileri genel olarak
ilave mekanik bir sabitleme öner-
mektedir.

Lütfen arka sayfadaki montaj açýklama-
larýna dikkat ediniz!

Kullaným alanlarý
l Ayna montajý.
l Pencere pervazlarýnýn sabitlenmesinde.
l Sýhhi tesisat alanýnda otomat cihazlarýn ve braketlerinin sabitlenmesinde.
l Kancalarýn sabitlenmesinde.

Teknik bilgiler
Art.-Nr. 0894 918 0/ Art.-Nr. 0894 919
0894 918

Yapýþkan madde kimyasal bazý Akrilat yapýþtýrýcý
Taþýyýcý Polyethylen köpük
Yapýþtýrma kuvveti 23 N / 25 mm 16 N / 25 mm
Kopma genleþmesi > %150
Çalýþma sýcaklýðý +5°C ile +40°C arasý

(zemin ve yapýþkan bant için geçerlidir)
Sýcaklýða dayanýklýlýk –40°C ile +95°C arasý
Depolama süresi 24 Ay
(yakl. +20°C ve % 50  hava nemliliði)
UV ýþýnýna dayanýklý Vardýr
Neme karþý dayanýklý Vardýr

Renk Geniþlik mm Uzunluk m Kalýnlýk mm Art.-Nr. Amb./Ad.
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25 25 0894 918 1
siyah 12 1,6 0894 919
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