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NOVA STRUCTURAL TAPE

STRUKTUROVANÁ PÁSKA

VŠEOBECNÉ INFORMACE

• Instalace vybavení interiéru, údržbové
práce, oprava, hotelnictví a
pohostinství,...
• Různé automobilové značky: Ford, GM,
Volkswagen,Toyota, Nissan, Peugeot,
Citroën,.
• Zvyšuje nárazu vzdornost
• Dlouhá životnost
• Stálobarevná

NOVA STRUCTURAL TAPE je vysoce kvalitní,
polymerický vinylový film.
NOVA STRUCTURAL TAPE chrání slabá místa před
štěrkem odlétajícím od kol za jízdy, škrábanci, rzí.

Chrání před opotřebením v důsledku vibrace a tření.
NOVA STRUCTURAL TAPE lepí na většině leštěných
umělých hmot, lacích, hliníku, ušlechtilé oceli,
eloxovaném hliníku, ...

TECHNICKÁ DATA
Film : strukturovaný polymerický vinyl
Lepidlo : akrylátové lepidlo
Barva : černá
Teplota pro použití : od +8 °C do +50 °C
Tepelná odolnost : od –40 °C do +90 °C
Pevnost v tahu : 13,5 N/mm2
Trvanlivost : až 7 let
Přilnavost na : surovém hliníku, eloxovaném hliníku,,
ušlechtilé oceli, chromované oceli, polyuretanu,skle,
akrylu, ABS, ...
Čas Sklon Přilnavost

20 min. 90 > 900 N/m
20 min. 180 > 600 N/m
24 hod. 90 > 530 N/m
24 hod. 180 > 700 N/m
Trvanlivost : 2 roky v originálním balení, chránit před
slunečním světlem.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ
• Vybavení interiéru, údržbové práce, oprava,
hotelnictví a pohostinství,...
Objednací číslo
N566515

Název
Nova Structural Tape

UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s
maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si
uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost
použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní
účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost
těchto informací a odmítá záruku za vaše
konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio
poskytuje, se týká pouze standardních prodejních
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za
škody v důsledku nesprávného použití nebo
prodeje výrobku jinému odběrateli.

PÁSKY
WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

• Pro automobilové značky: Ford, GM,
Volkswagen,Toyota, Nissan, Peugeot, Citroën,.
Balení
role 2m x
150mm

Zařazení
PÁSKY

