Alug őzölt ragasztó szalag PP
Műszakki adatlap – Műbizonylat
M
– Gyártói M
Megfelelőségii Nyilatkozat

Hordozóan
nyag:

Fémezett 30
3 µ vastag B
BOPP (poliprropilén)

Ragasztórééteg:

Vizes bázissú akril (átlá tszó)

Méret:

Szélesség:
Tekercshosssz:
Cséve átm
mérő:

Szín:

Ezüst színű
ű, fémezett ffólia

Felhasznállás:

Gőzölt alumínium bevoonatú hősziggetelő anyagok végteleníítése, csatlakkozási helye‐‐
inek lezárá
ása.
A ragasztó
óanyag UV‐, és öregedé
ésállósága kiiváló, a legt öbb felületrre jól tapad,,
hőmérsékletre kevésb é érzékeny.
A BOPP filmréteg kiválló párazáró tulajdonságg
t
gal rendelkezzik. A legtöbb környezetii
behatásna
ak jól ellenálll.

m
50, 75, 100 mm
50 fm
3” (76 mm)

Műszaki ad
datok:
Tulajdonságg
Teljes vasta
agság
(fólia+ragassztó)
Tapadás koracélhoz
Szakítószilárdság
Szakadási nyúlás
Hőállóság

Műbizonyllat:

Mértékeg
gység

Értték

µ

49

g/cm
m
kg/cm
m
%
°C

22
20
4,5 (+
+‐5%)
150 (+
+‐10%)
80
0

A termék az európai
e
szabvványoknak meegfelel
A termék cikkkszáma:
Alugőzzölt PP AC
A termék bea
azonosítási addatai: 50 fm hosszú, 50 mm
m, 75 mm, 1000 mm széles.
Cséve 3” (76 mm)
um:
A Farixx Kft. belső üg
gyviteli rendszzere tartalmazzza, amely az
Gyártási dátu
eredetti vevőszámla segítségével vvisszakereshe
ető.
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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