HTR
KLEJ NA METRY
NAJNOWSZEJ TECHNOLOGII
(ZE 100% ZAMKNIĘTĄ
STRUKTURĄ)
•
•
•
•
•

Bezbarwny klej akrylowy w rolce.
Wysoka siła klejenia.
Wymienny.
Krystalicznie czysty.
Wysoka odporność na temperaturę i
promieniowanie UV.
• Odporny na chemikalia, nierozpuszczalny.

HIGH TECH TAPE TRANSPARENT
Informacje ogólne
HIGH TECH TAPE TRANSPARANT został specjalnie
opracowany do tworzenia trwałych połączeń. Może być
stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
pomieszczeń.
HIGH TECH TAPE TRANSPARANT nadaje się do klejenia
wielu materiałów: metali, szkła, drewna, różnych
rodzajów tworzyw sztucznych, a także ich kombinacji.

HIGH TECH TAPE TRANSPARANT ma bardzo dużą siłę
klejenia, a także bardzo dużą odporność na ścinanie i
rozrywanie.

Specyfikacja
Klej: 100% akryl
Powłoka: przeźroczysty polietylen
Barwa: bezbarwny
Grubość warstwy kleju: 1,0 mm
Wrażliwość na naciski:
klei pod wpływem nacisku
Odporność na temperaturę: -40°C do +120°C
Odporność na rozpuszczalniki:
nierozpuszczalny (odporny)
Odporność na UV: dobra

Szczelność: bardzo dobra
Ciężar właściwy: 850 kg/m³
Odporność na ścinanie: 67 N/cm²
Dynamiczna siła zrywająca: 4900 g/cm
Przydatność do użycia: 12 miesięcy, przechowywać w
suchym, chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.
Środki bezpieczeństwa: podano w karcie
charakterystyki.

Zastosowanie i użycie
• PRZMYSŁ
Zastępuje nity, spoiny, wkręty.
Urządzanie pomieszczeń sanitanych i kuchni:
klejenie różnych akcesoriów do laminatów,
kafelki, metal, stal nierdzewna, lakier, szkło.
Elektronika: szyny w przełącznikach wszystkich
elementów elektronicznych, nawet przy dużych
wahaniach temperatury.
Kod artykułu
N554125

Nazwa
High Tech Tape Transparent

N554195

High Tech Tape Transparent

ostrzeżenie
Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami
ocenić przydatność każdego produktu do
właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z
o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i
zrzeka
się
odpowiedzialności
odnośnie
użytkowania
produktów.
Zobowiązania
Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się
jedynie do standardowych warunków sprzedaży
produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters
Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za
przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na
skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego
stosowania produktu.

TAŚMY KLEJĄCE
WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

• MOTORYZACJA
Zastępuje nity, spoiny, wkręty.
Klejenie spojlerów, ramek ozdobnych,
emblematów i pokrowców.
Mocuje ciężarki do wyważania kół.

Opakowanie
Rolka 10m x
12mm
Rolka 10m x
19mm

Rodzaj
TAŚMY KLEJĄCE
TAŚMY KLEJĄCE

