
 

KÉK FESTŐSZALAG 
 
 

Technikai Adattok 

 
TULAJDONSÁGOK: 
> UV-sugárzással szembeni ellenállás 

> Nem hagy ragasztó nyomot a felületen 

> Tökéletes színelválasztáshoz- egyenes élek,a festék nem szivárog a ragasztó alá 
> Kül-és beltérben használható 

 
ALKALMAZÁS: 
 

> Falfestés 

> Lakkozott fafelületek 
> Szegélyléc, padlóprofilok 

> Üveg, műanyag, fém 

 
Összetétel: 

 

Alapfelület: krepp papír 

Ragasztó: oldószermentes, speciálisan módosított szintetikus gumi 

 
Szín 

Special Kék 
 

Standard méret: 
 

Szélesség:  25mm /1", 38mm/1.5", 48mm/2" 

Hossz:         50m/55yd,  55m / 60yd 

 
 
Fizikai tulajdonságok

 

 
Vastagság 

Fémhez való tapadás 90
o 

Szakítószilárdság
  

Rugalmas megnyúlás 

 

Hőmérsékleti tartomány 

 
ÉRTÉK                                                        MÉRTÉKEGYSÉG                              MEGENGEDETT ELTÉRÉS 

115                                                    µm                                             (+/- 10%) 

< 7                                                N/2,5cm                                                 - 

3,3                                                  kg/cm                                            (+/- 2%) 

9                                                       %                                               (+/- 2%) 

 -10-tól +60-ig                                            º C                                                    - 

od 14 do 140                                              F                                                      -
 
 
 

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości 

podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są 

przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do 

przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji. 

 
 

A fenti tulajdonságok standard mérések alapján kerültek megállapításra. Ezek az értékek összehasonlító célokból kerülnek 
bemutatásra, és nem képezik a gyártó garanciáját. A felhasználónak meg kell határoznia használat előtt, hogy a termék 
illeszkedik-e az adott feladathoz. 
 
TÁROLÁS ÉS FELHASZNÁLÁS 
 

A ragasztószalagot az eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen, a közvetlen napfénytől távol kell tárolni, és a szállítás  
időpontjától számított 12 hónapon belül fel kell használni  
 
A gyártó megjegyzései: A felület amelyen a szalagot használni kívánja tiszta, száraz, zsír,olaj, mosószerek és egyéb szennyez ő 
anyagoktól mentesnek kell lenni.Használat elött próbaragasztás szükséges. A felületről nyom nélkül eltávolítható  

 

Termékkód: 
 
01-1-01-EN    25mm x 50m 36 
01-1-05-EN    30mm x 50m 28 
01-1-02-EN  38mm x 50m 24 
01-1-03-EN 48mm x 50m 24 
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