TWT
OBOUSTRANNĚ POTAŽENÝ
PÁS Z PĚNOVÉ HMOTY
• Vysoká pevnost v tahu, pružný
• Čisté a jednoduché použití

TWO WAY TAPE
VŠEOBECNÉ INFORMACE
TWO WAY TAPE je třívrstvový, z obou stran potažený
pás. Střední vrstva je ze speciální polyolefi nové pěny.
Obě vrstvy lepicí hmoty jsou na bázi umělých pryskyřic.
Toto provedení dává výrobku vysokou přilnavost a

současně nové možnosti použití.
TWO WAY TAPE má velkou lepivou sílu a vynikající
odolnost proti povětrnostním vlivům a olejům.
TWO WAY TAPE je dodáván v pěti různých rozměrech.
Lepicí pryskyřice reagují na tlak.

TECHNICKÁ DATA
Pěna: černý, spojený do kříže, buněčně uzavřený
polyetylén
Lepidlo: akrylová pryskyřice
Druhá strana: jednostranně silikon pokrytý zeleným
polyetylénovým fi lmem
Tažnost: 100 kg/cm3
Přilnavost k oceli: 1365 g/20 mm (7 dní/20 °C)
Pevnost ve střihu: 7,5 kg/cm2
Hlavní přednost: vysoká pevnost spojení, skvělá
odolnost proti povětrnostním
vlivům a olejům

Teplotní stálost ( 7 dní): od – 40 °C do +100 °C
Minimální teplota pro aplikaci: +10 °C
Tloušťka: 0,9 mm
Délka: 10 m role
Rozměry: šíře po 6,12,15,19,25 mm
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ
• připevňování ozdobných pásů a emblémů u
motorových vozidel
• připevňování písmen a štítků se jmény
Objednací číslo
N550128

Název
Two Way Tape

N550158

Two Way Tape

N550198

Two Way Tape

N550258

Two Way 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

• montáž vnějších a vnitřních výplní a obložení
• montáž spojlerů

Balení
role 12mm x
10m
role 15mm x
10m
role 19mm x
10m
role 25mm x
10m

Zařazení
PÁSKY
PÁSKY
PÁSKY
PÁSKY

