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Duplomont 930F
kétoldalú ragasztószalag

Jellemzői:
Kétoldalas akryl bázisú ragasztószalag díszlécek (PVC, PUR, EPDM), fémlécek és
emblémák felragasztására. Ajánljuk lökhárítók, tetőszegélyek, homlokzati és hátsó ütközők,
szegély- és dekorcsíkok, spoilerek felszerelésére. A szalag rögzít, tömít, hangszigetel és
megakadályozza a nedvesség behatolását a karosszérián.

Alkalmazás:
A legkedvezőbb ragasztási hőmérséklet: +18 és +35 ºC közötti. Alacsonyabb hőmérsékleten
a kezdeti kötési szilárdság csökken. A szalagnak a felületre történő erősebb rányomása és a
ragasztószalag felhasználás előtti felmelegítése (kb. +40 ºC-ra) garantáltan növeli a kezdeti
kötésszilárdságot. Hőlégfúvó pisztoly használata javasolt.
A ragasztandó felület tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és oldószer mentes legyen.
A ragasztást olyan módon végezzük, hogy a szalagot ne feszítsük, ne nyújtsuk meg.
Bármely szakító és húzóerő átterjedhet a teljes ragasztási felületre.

Tárolás:
A ragasztószalag tárolása +15 és +25 ºC közötti hőmérsékleten, 60-70 %-os relatív
páratartalom mellett történjen, lehetőleg vízszintes helyzetben. Amennyiben fűtetlen, hideg
helyen tárolja a felhasználás előtt 24 órával helyezze szobahőmérsékletre.

Műszaki adatok:
Szín:

zárt oldal sárga védőfólia, nyitott oldal fekete

Vastagság:

1 mm PE hab

Szakító szilárdság 2-23 ºC :

80 N/625 mm2

Lehúzó szilárdság:

22 N/25 mm2

Ragasztási hőmérséklet:

+18 – +35 ºC

Eltávolíthatóság:

mechanikusan és oldószerrel

Hőállóság:

-40 C-tól +125 ºC-ig

Tárolás:

+15 és +25 °C között, vízszintes helyzetben
6mm x 10m, 9mm x 10m, 12mm x 10m,
19mm x 10 m

Kiszerelés:

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok
figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az
általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási
módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a
megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai
fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki
információval az előző előírások érvényüket vesztik

