Alu szalag (BP) 30 µ
Öntappadó alum
mínium ragasztószaalag
Műszakki adatlap – Műbizonylat
M
– Gyártói M
Megfelelőségii Nyilatkozat

Hordozóan
nyag:

Alumínium
m fólia táblázzat szerint

Vastagság (mikron)
(
Páraátbocsá
átás (perm)
Szakítószilárdság (N/15m
mm)

Ragasztórééteg:

Névértték

Vizsgálati Szabvány

9

FTM
M9

9

FTM
M1

200

FTM
M8

Névértték
65 gr/m2

Vizsgálati Szabvány
ISO 536

1 oldalon szilikonozott
s
t papír

Szilikon pap
pír

Méret:

Vizsgálati Szabvány
ISO 534
DIN 53122
DIN 53455

Akril

Azonnali tapa
adás (N/25mm))
acélon mérve
e
Lefejtési erő (N/25mm)
ragasztás utá
án 20 perc eltelltével
acélon mérve
e
Nyírószilárdság (25x25mm) ragasztás
után 1 óra elteltével acélon mérve

Védőpapírr:

Névértték
30 +/‐ 6%
‐0,1
+40

Szabványo
os szélességi méretek: 50
0 mm / 75 mm
m / 100 mm
Tekercshosssz: 50 fm, 776 mm belső átmérőjű csévén

Fólia + raga
asztóréteg
Hőállóság

Névértték
64 mikron
‐20°C – 110°°C között

Vizsgálati Szabvány
ISO 534

Felhasznállás:

A termék kiváló tapadási éés műszaki tu
ulajdonságokk
kal rendelkezikk magas hőmérsékleten is..
Kiválóan felhasználható léégcsatornák szzigetelésének rögzítésére kkül‐, és beltérb
ben, valamintt
asírozott szigeetelőanyag hő
őhídmentes végtelenítére.
v
A termék ragasztóanyagaa
minden aluka
UV álló.

Műbizonyllat:

A termék az európai
e
szabvványoknak meegfelel
A termék cikkkszáma:
Alusza
alag (BP)
A termék bea
azonosítási addatai: 50fm hosszú,
h
50mm
m, 75mm, 100 széles
Gyártási dátu
um:
a Farixx Kft. belső üg
gyviteli rendsze
zere tartalmazzza, amely az
eredetti számlával eg
gyütt érvényees
Megfelelőség
gi nyilatkozat érvényességi ideje: 2013. december
d
31.

A felhasználásra
a vonatkozó info
ormációink tanács
sadásunk, legjob b tudásunk szerrint történik. Ez nem mentesíti Ö
Önöket azonban attól, hogy sajátt
kísérletekkel vizssgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékeek tökéletesen me
egfelelnek- e az Önök
Ö
által elvégeezni kívánt techno
ológiai eljárásnak,,
illetve feladatnakk. Az alkalmazáss, feldolgozás a mi
m felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önö
ök felelősségére történik. Mi bizto
osítjuk termékeinkk
kifogástalan minőségét, általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerin
nt. Az ismertetőnk
kben szereplő adaatok a gyártó cég adatlapja alapján
n
ul.
került kiállításra, amely gondos vizzsgálatokon alapu
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