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A felhasználásra vonatkozó információink tanácsadásunk, legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját 
kísérletekkel vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek- e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak, 
illetve feladatnak. Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. Mi biztosítjuk termékeink 
kifogástalan minőségét, általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerint. Az ismertetőnkben szereplő adatok a gyártó cég adatlapja alapján 
került kiállításra, amely gondos vizsgálatokon alapul. 
 

 
Forgalmazó:  Tel.:  +36 23/427-470 
F A R I X  K F T   Fax:  +36 23/427-427 
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Hordozóanyag: Zártcellás polietilén hab, szilikonozott felületi réteggel 
 

Ragasztóréteg: Kaucsuk 
 

Méret:  Szélesség: 9, 12 mm (függ a vastagságtól) 
 Vastagság: 3, 4, 6 mm (függ a szélességtől) 
 Tekercshossz: 10 és 20, 30 fm (függ a vastagságtól) 

Védőpapír:  Nincs 

Szín:  Antracit szürke 
 

Műszaki adatok:  
Tulajdonság Mértékegység Érték Teszt Eljárás 

Tömeg kg/m
3
 33 DIN 53420 

Torlódási keménység 
(40% összenyomásnál) 

N/cm2 8 DIN 53577 

Lefejtési erő N/25mm 
>12 

(anyagszakadás) 
AFERA 4001 P11 

Szakítószilárdság N/mm
2
 0,42 DIN53571 

Szakadási nyúlás % 176 DIN53571 

Visszamaradó torzulás nyomásból 
 22 órán keresztül 23°C-on 50%-ra 
összenyomva 

 nincs torzulás ASTM D1056 

Hőmérséklet tartomány °C -30 +85  

Kondenzvíz ellenállóság  nagyon jó  

Vízfelvétel  nincs  

Öregedésállóság  jó  

 

Felhasználás:  Légtechnikai csövek peremeinek tömítésére. Fa nyílászárók üvegezésénél előtétsza-
lagként. Trapézlemez toldások tömítésére (TBA szalag), általános célú tömítésre, 
kontaktpotenciálok szétválasztására. 

 

Előnyös tulajdonságok:  
- kitűnő a vízállósága 
- kitűnően tapad egyenetlen felületekhez 
- kézzel téphető és formálható, alakítható 
- széles körben alkalmazható 

Műbizonylat:  A termék az európai szabványoknak megfelel 
A termék cikkszáma:  PE Hab Önt. (35000) ANTR.  
A termék beazonosítási adatai:  10, 20, 30 fm hosszú, 3, 4, 6 mm vastag, 6,9 mm széles  
Gyártási dátum:  A Farix Kft. belső ügyviteli rendszere tartalmazza, amely az 
 eredeti vevőszámla segítségével visszakereshető. 
 

Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2013. december 31. 


