Çift Taraflı
Bant

Geniþlik mm
4
12
19
24

Uzunluk m

Kalýnlýk mm

10

0,8

Art.-Nr.
0894 910 4
0894 910
0894 910 0
0894 910 1

Amb./Ad.

t

t

t

Yüksek yükleme kapasiteli
çift taraflý yapýþkan bant,
polietilen taban ve akrilat
yapýþkan bazlý.

1

Çok iyi yapýþma özellikleri.
Avantajlarýnýz:
l Bant montajdan hemen sonra
son derece yüksek uygulama
emniyeti saðlar.Yapýþtýrmadan itibaren 24 saat geçtikten sonra
çok yüksek bir nihai sertlik eriþilir.
l Pürüzlü ve hafif engebeli yüzeylerde bile çok yüksek yapýþtýrma
kuvveti saðlanýr.
Sünger taþýyýcý.
Avantajlarýnýz:
Bandýn titreþim sönümleyici etkisi
vardýr ve farklý genleþme gösteren
malzemeler arasýnda dengeleme
oluþmasýna olanak verir.
Sýcaklýk, UV ýþýmasý ve hava þartlarýna son derece dayanýklý.
Avantajlarýnýz:
l Yapýþtýrma bandý hem iç ve hem
de dýþ mekanlarda kullanýlabilir.
l Yüksek sýcaklýklarda da yapýþtýrma etkisini kaybetmez.

Kullaným alanlarý
l
l
l

Otomotiv sektöründe süs çýtalarý, iþlevsel çýtalar, yazý þeritleri,
amblemler, siperler ve tutucularýn sabitlenmesi.
Makinelerin üzerine amblemlerin takýlmasý.
Mekanik sabitleme elemanlarýyla baðlantýlý olarak spoiler sabitlemesi.

l

Teknik bilgiler
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Yapýþkan madde kimyasal bazý
Taþýyýcý
Yapýþtýrma kuvveti
Kopma genleþmesi
Çalýþma sýcaklýðý

Akrilat yapýþtýrýcý
Polietilen (antrasit)
19 N / 25 mm
> 300%
+5°C ile +40°C arasý.
(zemin ve yapýþkan bant için geçerlidir)
–40°C ile +95°C arasýnda

Sýcaklýða dayanýklýlýk
Depolama
(yakl. +20°C ve % 50 hava nemliliði) 12 ay
UV ýþýnýna dayanýklýlýk
Vardýr
Neme karþý dayanýklýlýk
Vardýr
Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliði taþýmaktadýrKullaným, depolama ve iþleme çeþitliliðinden ötürü eþdeðer çalýþma
sonuçlarý, garanti kapsamý dýþýnda kalmaktadýr. Ayný
durum teknik ve satýþ ekibimiz için de geçerlidir.Her
zaman ön deneme yapmanýzý tavsiye ederiz.Ürünlerimizin ayný kalan kalitesi daima temi-

Uygulama bilgisi

l

l
l

l

natýmýz altýndadýr.Teknik deðiþiklik ve geliþtirme
hakký tarafýmýzca saklýdýr.

06 0090

Yapýþtýrýlacak zeminler kuru, tozdan,
yaðdan ve silikondan arýnmýþ
olmalýdýr.
Kusursuz bir yapýþkanlýk saðlamak
için bant yapýþtýrýlacak malzemenin
yüzeyine yeterince bastýrýlmalýdýr.
Ýdeal nihai sertliðe 24 saat sonra
eriþilir.
Hassas yüzeylerde(örn. PP, PE,
lastik) ve gözenekli zeminlerde (örn.
ahþap, taþ) ön denemeler yapýlmalýdýr.
Yumuþatýcý katkýlý plastiklerin
yapýþtýrýlmasýnda yumuþatýcý katký
maddeleri yapýþtýrýcý tabakayý
bozar.Bundan dolayý yapýþtýrýcýnýn
yapýþtýrma mukavemeti bundan
etkilenir (ön denemeler yapýlmalýdýr).

