
Son derece yüksek ve uzun 
ömürlü yapı tırma kuvveti.

Avantajınız:
Bandın metre ba ına     
ta ıma kapasitesi 
8 kg / 25 mm geni lik,
6 kg / 19 mm geni lik,
4 kg / 12 mm geni lik.

Gizli ba lantıların yapılmasını sa lar.
Avantajınız:
• Delik, vida, perçinleme gibi rahatsız     
   edici görünümleri kaldırır.
•  Delme gibi malzemeyi zayıflatıcı 

i lemleri ortadan kaldırır.

2 si 1arada: Tek adımda birle tirir ve 
sızdırmazlık sa lar.
Avantajınız:
•  Paslanmaz.
•  Vibrasyon gürültüsünün azaltır.

Çok iyi nem direncine sahiptir.
Avantajınız:
•  Dı  mekanlarda veya nemli 

ortamlarda kullanıma uygundur.
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GÜÇLÜ Ç FT TARAFLI BANT
ç ve dı  mekan kullanımı için son derece 

yapı kan, çift taraflı bant.

Kullanım alanları:
Son derece geni  bir malzeme yelpazesini yapı tırmak için örne in, cam, i lenmemi  (saf) 
metal, alüminyum, ah ap, beton, ABS, sert PVC ve PMMA.
Uyarı: PE veya PP ve PA, kauçuk, silikon, yumu ak PVC, EPDM veya toz boya ile kaplı 
alüminyum gibi dü ük enerjili yüzeylerde kullanılması tavsiye edilmez. Boyalı yüzeylerde 
tam yapı ma olmayabilir.

Uygulama alanları:
Otomotiv / Cargo: Sensörler, her türlü kaplamaları yapı tırma, örn. reflektörler, ayna, 
cam, dekoratif kalıplar, tavan, tamponlar vb.
Metal / Yapı Montaj: Kablo kanalları, i aretli tabela montajında, kapı ve asansörlerin 
cam elemanları, tutma sapları, kaplama ve taban plakalarında, reklam tabelaları, ı ık 
kubbeleri*, kı  bahçelerinde*, vb.
 *Malzemelerin farklı ısılarda genle me özellikleri dikkate alınmamalı.
Tesisat: Aynalar, tutacak, dekoratif elemanlar, da ıtıcı sistemleri vb.
Ah ap / n aat: Dı  cephe giydirmelerin metal profillerinde, ı ık kubbeleri ve kı  
bahçelerindeki cam ve plastik parçalarda, pencere ve merdiven basamaklarında
Yapı tırma çözümleri ile ilgili yapı denetim ve uygulama yönetmelikleri ülkelere göre farklılık gösterebilir. 
Uygulama sırasında bu talimatlarına uyunuz. 1,80 m üzerindeki yüksekliklerde yapı tırma i lemi 
yaparken mekanik emniyet önlemleri almanızı tavsiye ederiz.

Bu bilgiler yalnızca deneyimlerimize dayanmakta ve tavsiye niteli i ta ımaktadır. Ön deneme yapmanız 
gerekmektedir. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik raporuna bakınız.

Ek ürünler:
Ön Temizleyici
Art.-Nr. 0893 200 1
Baskı Silindiri 
Art.-Nr. 0693 011 750

 Tanım/    Renk Art.-Nr.                      Amb./Ad.
 ekil

   12 1,2  0894 909 001 1
   19 1,2 Gri 0894 909 002 1
 Rulo 10 25 1,2  0894 909 003 1
   19 1 effaf 0894 909 004 1
   25 1  0894 909 005 1

Rulo uzunlu u
m

Geni li i
mm

Bant kalınlı ı 
mm

Kaynak, delme veya 
perçinleme yerine yapı tırma.

•

Teknik bilgiler:

 Uygulama
  sıcaklı ı +15°C ile +40°C arası
 Sıcaklık  –15°C ile +90°C, anlık
 dayanımı (maks. 1 saat) +150°C
 Nihai yapı tırma
  süresi +20°C‘de: 72 saat

06 0086


