DHT
BANDĂ TRANSPARENTĂ CU
SUPORT DIN POLIESTER
• aderenţă mare pe materiale plastice
diferite
• mare aderenţă pe suprafeţe rugoase
• rezistă la temperaturi înalte
• rezistentă la UV
• foarte bună adezivare
• uşor de folosit şi de lucrat

DOUBLE FIX HT
INFORMAŢII GENERALE
DOUBLE FIX este o bandă pe suport din poliester cu
adeziv acrilic agresiv folosit pentru fixarea diferitelor
materiale plastice.
Banda este protejată de al doilea strat de protecţie
transparentă.
Construcţia:
- Adeziv acrilic modificat
- Strat de bază: poliester alb
- Adeziv acrilic modificat
- Folie de protecţie: hârtie laminată poliesterică, roşie.

DOUBLE FIX este o bandă dublu adezivă cu mare
putere adezivă pe multe materiale, chiar şi pe
materiale dificile LSE, spume şi suprafeţe metalice.
Suprafeţele rugoase nu pun probleme de adezivare
datorită adezivului acrilic.
Suportul din PET asigură o bună stabilitate şi rigiditate,
rezultând o reducere a elongaţiei şi a restrângerii.

INFORMAŢII TEHNICE ŞI AMBALAJ
Proprietăţi fizice generale:
Tipul adezivului: acrilic modificat
Rezistenţa la temperatură: > 175°C
Grosimea benzii*: 0.180 mm (NITTO 01B)
Film de protecţie tip/culoare: polipropilenă roşie
Grosime film protector / greutate: 0.07 mm 65 g/m2 (NITTO O1G-05B)
Material suport: poliester transparent 0.012 mm
Forţa de desfacere a rolei: 15 cN / 50 mm
(NITTO 35A)
Forţa de eliberare: 40 cN / 50 mm (NITTO 36A)
Adeziunea pe oţel inox: 1415 cN / 20 mm
(NITTO 15A)
Deformarea pe oţel: 1 mm ( NITTO 62A)
(20x20, 1KG))
Rezistenţa la forfecare: 515 N/ 4cm2
(NITTO 73A (BA steel))
Durată de valabilitate: 12 luni

Rezultatele metodelor de testare:
Proprietăţile acestor produse sunt determinate pe
baza metodelor de testare NITTO. Descrieri
detailiate ale acestor metode sunt disponibile
la cerere. Valorile susindicate sunt valori medii,
stabilite pe baza celor mai bune cunoştinţe ale
noastre, dar nu pentru a fi folosite în scopul caietului
de sarcini.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Siguranţă.
DEPOZITARE:
Produsul trebuie să fie protejat de lumina soarelui,
temperaturi extreme şi umiditate; depozitarea trebuie
să fie facută în poziţie verticală în ambalajul original.
Dacă este scoasă din ambalajul său, banda trebuie
protejată de praf şi alte impurităţi.

APLICAŢII ŞI UTILIZARE
• Îndrumări pentru folosinţă
Suprafaţa de lucru trebuie să fie curată, fără praf,
agenţi demulanţi, uleiuri şi vazeline din producţie.
Temperatura de aplicare nu trebuie să fie mai
mică decât punctul de rouă al aerului din jur.
Dacă banda este caldă, adezivul se va usca mai
repede şi va avea prinderea imediată. Pentru a
asigura prinderea optimă a benzii pe spumă
trebuie avută grijă la presiunea de aplicare,
temperatură şi timp.
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NOTĂ
Toate informaţiile incluzând imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este
potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de
comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile
lor. Tech-Masters este responsabilă pentru
complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză
să
asigure
garanţii
pentru
consumul
Dumneavoastră particular. Garanţia furnizatăde
Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard
de vânzare ale produsului. În niciun caz
Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune
accidentale sau daune provenite din folosinţă
neadecvată sau din vânzarea produsului către alt
client.
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• DOUBLE FIX HT este ideal de folosit pentru
aplicaţii de lungă durată a pieselor înguste
decorative cum ar fi industria mobilei (tapiţerie).
Este uşor de folosit pentru aplicarea plăcilor cu
denumiri şi semne pentru acţiuni de marketing
sau pentru fixarea suporturilor din plastic pentru
preţuri şi etichete la rafturile magazinelor.
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