PSL
ERŐTELJES ÉS RUGALMAS
JAVÍTÓSZALAG
• Egyoldalas, átlátszó, akrilfólia alapú
ragasztószalag
• Speciális összetételének köszönhetően
nagyon erős kezdeti tapadással
rendelkezik
• Rugalmassága miatt minden felületen
használható
• Ellenáll az időjárási hatásoknak pl. UV
sugárzás, pára és hő
• Ideális víz- és porszigetelésekhez
• Kül és beltéri használatra

POWER SEAL
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A POWER SEAL kifejezetten víz- és porszigetelésre lett
kifejlesztve. Az egyoldalas ragasztószalag áttetsző
akrilfólia alapú, így nagyon rugalmas és ennek
köszönhetően kiváló javítási tulajdonságokkal
rendelkezik. A POWER SEAL-ban használt akrilragasztó
nagyon magas kezdeti tapadással rendelkezik, így erős
tapadást biztosít különféle anyagokon. Különösen
ellenál az időjárási hatásoknak úgy, mint az UV

sugárzás, a páratartalom, a víz és a hő. A POWER SEAL
ideálisan alkalmazható víz- és porálló tömítésekhez. A
rugalmas tulajdonságainak köszönhetően szorosan
tömíthetőek és szigetelhetőek a különböző alakú
profilok, sarkok, szegecsek, illetve csavarfejek. A
POWER SEAL ragasztószalag tökéletesen használható
minden beltéri és kültéri alkalmazásokhoz.

TECHNIKAI ADATOK
Ragasztóanyag: akrilragasztó
Hordozó: áttetsző akril hordozófólia
Alátét: átlátszó védőfólia
Szélesség: 38 mm
Vastagság: 1,0 mm
Hosszúság: 1,5 m
Ragasztószilárdság: 100 N/25 mm
Szakítószilárdság: 37,5 N/25 mm
Hőmérséklet tűrés: -40°C-tól +80°C-ig

Szakadási nyúlás: 350%
UV-állóság: kiváló
Pára- és vízállóság: kiváló
Tárolás: Száraz, tiszta és jól szellőztetett helyen, +21°C
és +38°C közötti hőmérsékleten
Minőségét megőrzi: a fenti paramétereken tartva,
minimum 12 hónapig

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
- Víz- és porálló szigetelésekhez
- Csatornák és lefolyók
- Szellőztetők és ablakok
- Kültéri lámpák és jelzőfények
- Üveg- és fémházak
- Szivárgások és ideiglenes javítások
- Szinte minden felületen alkalmazható

Cikkszám
T490001

Termék neve
Power Seal

FIGYELMEZTETÉS
Az itt szereplő információkat, a képeket is
beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg.
A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott
felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott
információkat csak útmutatónak szánjuk a
biztonságos
kezeléshez,
felhasználáshoz,
tároláshoz,
szállításhoz
és
hulladék-megsemmisítéshez,
nem
tekinthető
garanciának/minőségi
specifikációnak.
Az
információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és
nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal
kombinálva, más eljárás szerint használják, mint
amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett károkért.

RAGASZTÓSZALAGOK
WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

• HASZNÁLAT:
- A legjobb eredmény eléréséhez használja +15°C
és +30°C közötti hőmérsékleten.
- A felragasztás előtt a felületet meg kell tisztítani
(pl. MEGAFOAM, SAFE CLEAN). A felületnek porés zsírmentesnek kell lennie.
- Vigye fel a szalagot a felületre. Ügyeljen arra,
hogy ne érintse meg a ragasztós felületet.
- Nyomja rá a szalagot a felületre, különesen
ügyelve a szélein és az egyenetlenség körül, mint
pl. csavarfejek stb.
- A nyomásérzékeny ragasztót maximális
nyomással kell felhordani a felületre, hogy elérje
a maximális nyomásállóságát.
- A felhordás után távolítsa el a védőréteget a
ragasztószalagról.
- A megadott teljesítményszinteket a ragsztó
+23°C-on tartva, 24 óra után éri el.
Kiszerelés
38 mm x 1,5 m

Anyagtípus
RAGASZTÓSZALAGOK

