PTA
ERŐTELJES KÁBEL BANDÁZS
SZALAG
• Megakadályozza a kopást, repedezést,
nyikorgást és rezgést
• Erős, nem szőtt poliészter szövet
szintetikus gumival
• Könnyű felhelyezés
• Alkalmas zárt áramkör védelmére
• Ideális a kábelek megkötésére és
védelmére pl. autókban,
hangrendszereknél stb.
• Esztétikusan helyreállítja az eredeti
megjelenést
• Ellenáll az öregedésnek
• Hőmérsékletállóság -40°C és +105°C
között
• Alkalmas vezetékkötegek,
kábelcsoportok, csövek javítására vagy
leágaztatására stb.

PROTECT TAPE
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A PROTECT TAPE egy erős kábelvédő szalag, amelyet
kifejezetten a kábelkötegek szilárd és spirális
összefogatására fejlesztettek ki. A PROTECT TAPE
könnyen használható, köszönhetően a kézi
szakíthatóságának és a csökkentett letekerési erőnek.
Ezen tulajdonságoknak köszönhetően ideális
mechanikus alkalmazásokhoz.
A PROTECT TAPE alkalmas a kábelek kötegelésére és

védelmére, például autókban vagy hangrendszereknél.
A speciális összetételének köszönhetően nagyon jó
hőmérsékletellenállással és kiváló hangszigetelési
tulajdonságokkal rendelkezik. A PROTECT TAPE
oldószermentes, PVC-kompatibilis, ellenáll az
öregedésnek és nem porlad el. A puha textilfelületnek
és a nagyon vékony szerkezetnek köszönhetően a
PROTECT TAPE átfedések szinte láthatatlanok.

TECHNIKAI ADATOK
Ragasztó: szintetikus gumi
Hordozó: nem szőtt poliészter szövet
Szín: fekete
Vastagság: 0,3 mm
Hossz: 10 m
Ragasztószilárdság: 10N / 25 mm
Szakítószilárdság: 80N / 25 mm
Hőmérséklet ellenállás: -40°C-tól +105°C-ig

Öregedésállóság: jó
Nyúlás: 20%
Tapadás a hordozóanyaghoz: 12,5N / 25 mm
Zajcsökkentés: jó
Minőségét megőrzi: 24 hónapig
Tárolás: tisztán és szárazon, jól szellőző helyen,
lehetőleg +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
- Alkalmas kábelek, vezetékek, csövek, csövek
összeragasztására.
- Védi a műszerfalban vagy
kapcsolószekrényekben lévő kábeleket a
rezgésektől.
- Ideális a kábelek kötegeléséhez.
- Védi a javított kötegeket és vezetékeket.
- Visszaállítja az eredeti megjelenést.

Cikkszám
T559198

Termék neve
Protect Tape 19mm

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:
- +10°C és +49°C közötti hőmérsékleten
használja.
- A felületeknek tisztának, por- és zsírmentesnek
kell lenniük. A tisztításhoz használjon CLEAN
SPRAY-t vagy MEGA FOAM-ot.
- Kerülje a szabad ragasztófelület érintését, mivel
ez rontja a ragasztási teljesítményt.
- A nyomásérzékeny ragasztót maximális
nyomással kell alkalmazni a maximális ragasztási
erő eléréséhez.
- A jelzett teljesítményszintet 24 óra ragasztási
idő után 23°C-on éri el.
Kiszerelés
1 db
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