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      Bardzo mocna taśma akrylowa o doskonałej wyjściowej skuteczności klejenia i przyczepności  

podczas stosowania. 

Ta właściwość i doskonałe zdolności dopasowania do klejonych elementów sprawiają, że taśma 

jest idealna do szerokiej gamy zastosowań, szczególnie w materiałach o wysokiej i średniej 

energii powierzchniowej.  

Inne funkcje: 

- bardzo dobra wytrzymałość na ścinanie 

- bardzo dobra wytrzymałość wewnętrzna - bardzo dobra stabilność długoterminowa 

- bardzo wysoka odporność na promieniowanie UV 

- bardzo wysoka wodoodporność oraz odporność na rozpuszczalniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA                          

 

Nośnik                                                            spieniony akryl 

Klej                                       akrylowy 

Przekładka                                                                             czerwona folia PE 

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE                                          

 

Grubość                                                                                   ~ 0,8 mm 

Kolor                                                              transparentny 

Gęstość   1000 kg/m³ 

Temperatura pracy                                                           -20 do + 120°C (długotrwała)  

Przyczepność      7,3 N/cm 

Ścinanie statyczne                ≥24 h 

Okres przechowywania w temperaturze  

od 20 do 30°C oraz względnej wilgotności 50%                        

36 miesięcy 

 

ROZMIAR 

 

Długość                                                           33[m] 

Szerokość                                                                              Wg specyfikacji klienta [mm] 

   

  

 

   7008 Taśma akrylowa 
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         ZALECENIA  

 

         Optymalna zalecana temperatura aplikacji taśmy wynosi od +10°C do +40°C. W niższych    

         temperaturach zmniejsza się elastyczność oraz początkowa przyczepność taśmy. 
 

         Klejone elementy muszą być suche i czyste. Do czyszczenia klejonych powierzchni należy użyć  

         dedykowanych środków chemicznych typu CLEANER. Jeśli zajdzie potrzeba zwiększenia    

         przyczepności należy zastosować PRIMER. 

 

         Klejony element należy równomiernie docisnąć siłą rąk, używając wałka lub innego elementu     

         dociskowego. Preferowana siła docisku wynosi około 10kg/2,5cm².  

         100% wiązania uzyskujemy po 48 godzinach. 

 

         Taśmy należy magazynować w pozycji poziomej, w suchym pomieszczeniu o temperaturze  

         od 20ºC do 30ºC oraz wilgotności od 50 do 60%. Przestrzeganie powyższych warunków  

         przechowywania gwarantuje przydatność taśm minimum przez 1 rok. 
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