Technický list výrobku
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HLINÍKOVÁ SAMOLEPICÍ PÁSKA

HLINÍKOVÁ SAMOLEPICÍ PÁSKA slouží k dokonalému obalení tepelných izolací na horkovodních
vedeních, k vytváření reflexních vrstev pro optické snímání, k nekonečnému napojování hliníkových
folií a k přelepování spár izolačních materiálů.

Použití


spojování izolačních panelů s hliníkovým
povlakem
spojování parozábran
izolace teplovodních rozvodů



utěsňování ventilačních a klimatizačních
rozvodů
 maskovací páska na fasády
 obalování izolačních materiálů
z minerálních vláken
univerzální aplikace přidržování, záplatování, těsnění a maskování uvnitř i venku





Výhody







vysoká přilnavost lepidla ve většině
aplikací
vynikající odolnost proti UV záření
a stárnutí
vysoká odolnost proti vlhkosti
izoluje proti chladu i proti teplu
páska je nehořlavá
vyráběno ve shodě s ISO 9001



neodlupuje se při nízkých teplotách



velmi dobře se přizpůsobuje
nerovnému povrchu
vynikající parozábrana
použití v interiéru i exteriéru
odráží mikrovlnné záření





Pracovní postup
Pásku použijte na čistý, odmaštěný a suchý povrch. Při upevňování izolačních materiálů pokud možno
aplikujte tak, aby se páska přilepila přes sebe.

Technické údaje


Složení










Barva
Tloušťka Al fólie
Celková tloušťka
Pevnost v tahu
Přilnavost k oceli
Prodloužení při přetržení
Rozsah teplot
Aplikační teplota

hliníková fólie s jednostrannou vrstvou transparentního
akrylátového lepidla proložená bílým silikonovým papírem
stříbrná
0,03 mm
0,06 mm
57,5 N/25mm
8,5 N/25mm
0%
-30 °C až 100 °C, krátkodobě až +110 °C
+10 °C až +40 °C

Upozornění
Nelze aplikovat při teplotách pod +10 °C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad.

HLINÍKOVÁ SAMOLEPICÍ PÁSKA
Skladování
Skladujte v původním balení s neporušenou fólií a při teplotách +5 °C až +23 °C a relativní vlhkosti
vzduchu 50 %.

Bezpečnost
Práce s Hliníkovou samolepicí páskou nevyžaduje žádná zvláštní hygienická opatření.

Balení
obj. číslo: 1704111 Hliníková samolepicí páska ČS 48 mm x 50 m stříbrná

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke
skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky
nesprávného použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.
V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.
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