Scapa 296
Szalunkowa samoprzylepna taśma z miękkiego PCV

OPIS
Scapa 296 jest taśmą z miękkiego PCV w kolorze żółtym powleczona wrażliwym na nacisk klejem
kauczukowym w kolorze białym.

ZASTOSOWANIE
• Do uszczelnień szalunków i deskowania w budownictwie.
• Do uszczelnień, połączeń w rolnictwie i ogrodnictwie
• Znakowanie podłóg

ZALETY PRODUKTU
• Możliwość oddzierania ręcznego
• Odporność temperaturowa do +50 oC
• Dobre odwijanie w niskich temperaturach
• Elastyczna i dobrze dostosowująca się do nierównych podłoży
• Dobra przyczepność do brudnych i mokrych powierzchni

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Grubość
Siła rozrywająca
Wydłużenie do zerwania
Przyczepność do stali
Wytrzymałość temperaturowa
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STANDARDOWE ROZMIARY
•
•
•
•
•

Długość rolki: 33m
Szerokość rolki: 38mm, 50mm, 75mm
Rdzeń: 76mm tekturowy
Pakowanie: luzem w kartonach odseparowane warstwami papieru silikonowanego lub
zafoliowane
Kolory: żółty

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.
Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w
oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim
nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników Temperatura składowania powinna wynosić
pomiędzy +10ºC a +25ºC.
Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 12 miesięcy.
Powierzchnia na która będzie naklejana taśma powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu i luźnych
zanieczyszczeń oraz olejów.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych.
Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania.
Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.
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