Scapa 1433
Samoprzylepna taśma polietylenowa do zastosowań zewnętrznych

OPIS
Scapa 1433 jest wykonana ze stabilizowanej folii polietylenowej o grubości 0,125mm powleczonej
jednostronnie odpornym na starzenie klejem akrylowym. Grubość całkowita taśmy wynosi 0,15mm.
Taśma przeznaczona jest do naprawy folii ogrodniczych oraz do łączenia i uszczelniania folii.

ZASTOSOWANIE
•
Taśma przeznaczona do łączenia i naprawy tuneli z folii ogrodniczych
•
Wzmacnianie konstrukcji tuneli ogrodniczych
•
Naprawy ogrodniczych ekranów termicznych
•
Odpowiednia do napraw i maskowania połączeń szkła i folii
•
Odpowiednia do jakichkolwiek napraw, połączeń, uszczelnień wymagających stosowania taśmy
odpornej na starzenie się, do zastosowań zewnętrznych

ZALETY PRODUKTU
• Kolor zielony przezroczysty pozwalający na identyfikację miejsc łączenia folii
• Doskonała odporność na promieniowanie UV (nie starzeje się)
• Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
• Dobra przyczepność do giętkich i elastycznych folii, arkuszy z tworzyw, szkła, metalu i drewna
• Dobra odporność na olej, wodę morską i plastyfikatory
• Wysoka odporność na wilgoć
• Klej o wysokiej odporności na starzenie się
• Szeroki zakres odporności temperaturowej -15 oC do +70 oC

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Grubość całkowita
Siła zrywająca
Wydłużenie do zerwania
Przyczepność do stali

Jednostka

Wartość nominalna

Metoda testu

mm

0.15

AFERA 4006

N/cm

24

AFERA 4004

%

300

AFERA 4005

N/cm

3

AFERA 4001

STANDARDOWE ROZMIARY
•
•
•
•
•
•

Długość rolki: 25m
Szerokość rolki: 38mm, 50mm, 75mm, 100mm (inne na zamówienie)
Rdzeń: 76mm
Oznakowanie: Scapa lub neutralne
Pakowanie: woreczki foliowe
Kolory: przezroczysty o zielonym zabarwieniu

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 +30ºC.
Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 12 miesięcy.
ZALECENIA, SPOSÓB UŻYCIA

Taśma powinna być naklejana na powierzchnie czyste i suche, wolne od kurzu, pyłu, oleju i innych
zanieczyszczeń.

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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