Pap ír maszkoló szala g 80°C
(S 9080)
Műszakki adatlap – Műbizonylat
M
– Gyártói M
Megfelelőségii Nyilatkozat

Hordozóan
nyag:
Ragasztórééteg:
Méret:
Szín:
Felhasznállás:

110 µ vasttag, enyhén kkreppelt pap
pír
Erőteljes tapadású term
mészetes kaucsuk
Vastagság
110 µ
g:
Szélesség:
3 mm, 50 m
mm
19mm, 25mm, 30 mm, 38
50 fm
Tekercshosssz:
tört fehér
Általános célú maszkoláss, kitakarás, rögzítés,
r
felüle
etvédelem éppítőipar és ipa
ari piacok szá‐‐
R
beégetéési idejű hőka
amrás autófé‐‐
mára, amikkor 80 fokos hhőállóságra szzükség van. Rövid
nyezésre.

Műszaki ad
datok:
Tulajdonságg
Teljes vasta
agság
Lefejtési erő
ő acélon
Szakítószilárdság
Szakadási nyúlás
Maximális hőállóság
h
maximum 30
3 percig

Mérrtékegység
µ
N/cm
N/cm
%

Értéék
1110
2,55
300
100

°C

800

Teszt
T
Eljárás
AFERA
A
4006
AFERA
A
4001
AFERA
A
4004
AFERA
A
4005

Előnyös tu
ulajdonságo
ok:
‐
‐
‐
‐
‐

jól tapad eggyenetlen fellületen, lakko
oknak, oldósszereknek ellenáll
eltávolíthatóó anélkül, ho
ogy ragasztó visszamaraddna
kézzel tépheető
a papír telíteettsége miattt könnyen le
etekercselhettő
80°C‐ig hőállló, hőkamrá
ás fényezésre
e használhatóó

Tárolási Ja
avaslat:

Eredeti csomagolásban, suugárzó hőtől, párától,
p
oldósszergőztől és pportól mentess helyen a
t
legaláb
bb 1év.
vágási felülettén +10°C és ++30°C között tárolva

Műbizonyllat:

A termék az európai
e
szabvványoknak meegfelel
A termék cikkkszáma:
Krepp ragasztószala
ag (9080) 80°CC
A termék bea
azonosítási addatai: 19mm
m, 25mm, 30m
mm, 38mm, 500mm szélesség
g
Gyártási dátu
um:
A Farixx Kft. belső üg
gyviteli rendszzere tartalmazzza, amely az
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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