SFX
ÁTLÁTSZÓ RAGASZTÓANYAG
HORDOZÓ FÓLIÁN A GYORS
RAGASZTÁSHOZ
• Azonnal ragad - nincs száradási idő
• A tapadóerő (a felülettől függően) akár 8
kg/cm²
• Alkalmazása egyszerű és biztonságos nem tartalmaz oldószert
• Ellenáll víznek, hígított savaknak és
lúgoknak, ásványi olajoknak
• Nem szárad ki és nem keményedik meg
• Tömítőanyagként is használható

STRIPFIX
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A STRIPFIX oldószermentes, szintetikus, nyomás
érzékeny, öntapadós ragasztó és tömítőanyag
gumigyanta alapanyaggal. Sokféle anyag hatékony
összeragasztására fejlesztették ki.
Ha ragasztás tiszta, száraz körülmények, valamint
pórusmentes felületek között jött létre, a STRIPFIX víz
alatt is alkalmazható, anélkül, hogy ragadó- és tömítő
hatását elvesztené. Ellenben nem alkalmas vertikális
berendezések, lágyított és oldószeres anyagok
ragasztására. Nem szabad UV-sugárzásnak kitenni.

A STRIPFIX-et papírtekercsről lehúzható formában
szállítjuk. Az egyszerűbb eltávolítás érdekében a
védőpapír-szalag szélesebb, mint a ragasztócsík.
A ragasztócsíkot közvetlenül a tekercsről lehet
felhasználni.
A ragasztandó felületeknek mindig tisztának,
száraznak, zsírtalannak és oldószermentesnek kell
lenni.

TECHNIKAI ADATOK
Összetétel: gumi/gyanta
Nyúlás: 1000%
A kezdeti ragasztási szilárdság: 52 N/cm²
Szakítószilárdság: 60 N/cm² 10 perc elteltével,
80 N / cm² 24 óra elteltével.
Ragasztóanyag súlya: 405 g/m²
Hőmérsékleti ellenállás: -10 °C-tól +50 °C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: +10 °C felett

Vízben való oldhatóság: 0%
A 20% -os tömörítés eléréséhez szükséges nyomás:
1,6 kg/cm²
UV állóság: rossz - az UV-sugárzástól védeni kell
Tolerancia: vastagság és szélesség: < 10%
Minőségét megőrzi: 12 hónapig.
Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• Használati utasítás:
Közvetlenül a tekercsről lehet alkalmazni, közben
a fedőréteget a helyén kell hagyni, nehogy az
anyag táguljon. Erősen a felületre kell nyomni,
hogy a nyomásérzékeny ragasztóanyag hatását
optimálisan kihasználjuk.
A fedőréteget csak akkor távolítsuk el, ha a
termék jól illeszkedik.
A fedőréteget a termék szállításakor és/vagy
tároláskor a végleges helyen történő alkalmazásig
rajta kell tartani.
A terméket mindig tiszta és száraz felületre kell
ráhelyezni. Optimális eredményt akkor érünk el,
ha 23 °C-on jön létre a ragasztás, így
vegyszereknek, benzinnek és olajoknak jól
ellenáll. Műanyagrészek ragasztásakor pontosan
meg kell bizonyosodni, hogy ezek nem
tartalmaznak reagens anyagokat. Száraz, jól
szellőző helyiségben 20 °C körüli állandó
hőmérsékleten kell tárolni, és direkt
napsugárzásnak nem szabad kitenni.
Cikkszám
N521208

Termék neve
STRIPFIX

FIGYELMEZTETÉS
Az itt szereplő információkat 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

• Előre elkészített szerkezetek összekötése
keretekkel és ráépítményekkel.
• Profillemezek vég- és oldalhornyainak tömítése,
nedvesség ellen védő fóliák és fedőlécek
tömítése, elasztikus anyagok összekapcsolása
betonnal, autóablakokkal, polietilén lemezekkel,
bútor-díszlécekkel, név- és cégtáblákkal és
-jelekkel, valamint számos különböző fajtájú
anyaggal (pl. alumíniumot fával),
• Kocsikban gumilábszőnyegek megerősítése,
öntapadó öntvényrészek összekapcsolása a
legkülönbözőbb anyagokkal.
Textilanyagok felerősítése húzóhengerek
használatakor, borítóelemek vázra való
felerősítésekor, csavarozásnál. (Később
tömítőhatása is van.)

Kiszerelés
30m x 12mm
tekercs

Anyagtípus
RAGASZTÓSZALAGOK

