
6305487 - BISON MONTAGEKIT EXTREME GRIP TAPE CARD 1.5M X 19MM MULTI LANGUAGE

ΤΑΙΝΊΑ MONTAGEKIT® EXTREME GRIP TAPE
ΚΟΛΛΗΤΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗΣ ∆ΙΠΛΉΣ ΌΨΗΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΥΨΗΛΉ
ΑΡΧΙΚΉ ΚΟΛΛΗΤΙΚΉ ΙΣΧΎ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Κολλητική ταινία διπλής όψης με εξαιρετική υψηλή αρχική
κολλητική ισχύ, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.
Στερέωση χωρίς καρφιά ή βίδες. Ενισχυμένο ύφασμα. Αποσπάται
εύκολα.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Ιδανική για γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση, π.χ.
σοβατεπί, γραμματοκιβώτια, σανίδες κατασκευής, πλακάκια,
πινακίδες ονομασίας, αριθμούς οικίας, ανιχνευτές καπνού,
άγκιστρα ανάρτησης, ηλεκτρολογικά κιβώτια και εξαρτήματα.
Κατάλληλη επίσης για διακοσμητικά στολίδια και διακοσμητικές
μπορντούρες στον αφρό πολυουρεθάνης και πολυστυρενίου
τόσο σε ομαλές όσο και σε ανώμαλες επιφάνειες.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Εξαιρετικά υψηλή αρχική κολλητική ισχύ: 120 kg/ρολό 
· Πολύ υψηλή τελική κολλητική ισχύς 
· Ενισχυμένο ύφασμα 
· Αποσπάται εύκολα 
· Για ομαλές και ανώμαλες επιφάνειες 
· Εύκολη εφαρμογή 
· Γενικής χρήσης 
· Ανθεκτική σε θερμοκρασίες από -10°C έως +75°C 
· Ανθεκτική στην υγρασία 
· ∆ιαφανής

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Συνθήκες εργασίας:  Εφαρμόστε σε υπόστρωμα που έχει περίπου
την ίδια θερμοκρασία με την ταινία και το υπόλοιπο περιβάλλον.
Για την καλύτερη συγκόλληση εφαρμόστε την ταινία σε
θερμοκρασία μεταξύ +15°C και +35°C με σχετική υγρασία
40%-70%.
Απαιτήσεις επιφάνειας:   Και οι δυο επιφάνειες πρέπει να είναι
στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη, σκουριά και
λίπη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρήση:  λεία επιφάνεια: 1,5 cm ανά kg, άγριες επιφάνειες: 8 cm ανά
kg
Οδηγίες χρήσης: 
1. Εφαρμόστε επαρκή ταινία στο αντικείμενο (ανάλογα με το
υπόστρωμα: 1,3 cm ανά 1 kg σε ομαλή επιφάνεια, 2 cm ανά 250
g σε τραχιές επιφάνειες). 2. Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο.
Τοποθετήστε το αντικείμενο απευθείας στο σωστό σημείο
και πιέστε γερά για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Η αρχική
κολλητική ισχύς εξαρτάται από το υπόστρωμα και τις συνθήκες
περιβάλλοντος.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Αφαιρέστε υπολείμματα κόλλας από την
ταινία με διαλυτικό (white spirit).

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Τουλάχιστον 24 μήνες μετά από την ημερομηνία παραγωγής.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες
εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του
προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.
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