Dís zzlé c r a g a s z t ó P E h ab ,
k é t o l d a l as
a ( M 1 0 5 2D
DF)
Műszakki adatlap – Műbizonylat
M
– Gyártói M
Megfelelőségi Nyilatkozat

nyag:
Hordozóan

Zárt celláss PE hab sötéét antracit színben

Ragasztórééteg:

Mindkét oldalon oldósszeres akril ra
agasztóréteg
g + zöld PE véédőfólia

Méret:

g:
Vastagság
Szélesség:
Tekercshosssz:

Szín:

Fekete (sötét antracit)

Felhasznállás:

Nagy kezdeti tapadáású, univerzzálisan felha
asználható rrögzítő szalag kül‐, éss
beltérben egyaránt. R
Ragasztható vele: fém, üveg,
ü
tükör, műanyag, díszléc,
d
emb‐‐
léma vízszintes és függgőleges felületre egyarán
nt. Olajnak, llágyítóknak és
é UV sugár‐‐
zásnak elle
enáll.

900 µ
tetszőleges, elsősorban 19
1 mm
10 fm

Műszaki ad
datok:
Tulajdonságg
Vastagság
Lefejtési erő
ő
Nyúlás
Hőállóság

Műbizonyllat:

Mérttékegység
µ
N//25 mm
%
°C

Érték
900
12
100
70

A termék az európai
e
szabvványoknak meegfelel.
A termék cikkkszáma:
Díszlécc ragasztó (M1052DF) PE aantracit
A termék bea
azonosítási addatai: lásd méreteknél
m
Cséve átmérő 3” (76
6 mm)
um:
gyviteli rendszzere tartalmazzza, amely az
Gyártási dátu
A Farixx Kft. belső üg
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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