Intra C1242f
Taśma pakowa BOPP z syntetycznym klejem kauczukowym freezer

OPIS
Intra C1242f jest taśmą pakową na nośniku z dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej BOPP o
grubości 25 mikronów pokrytą warstwą kleju kauczukowego przystosowaną do niskich temperatur.
Rekomendowana do łączenia i pakowania.

ZASTOSOWANIE
• Pakowanie, zamykanie worków
• Pakowanie, zamykanie kartonów
• Łączenie
• Odpowiednia do prac biurowych i domowych związanych z pakowaniem, uszczelnianiem
różnego rodzaju lekkich i średnio ciężkich paczek, przedmiotów

ZALETY PRODUKTU
• Łatwe odwijanie
• Mocny chwyt taśmy
• Odporność na wilgoć i chemikalia
• Pasuje do typowych aplikatorów

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Grubość całkowita
Ilość kleju
Wydłużenie do zerwania
Przyczepność do stali przy kącie
odrywania 180o
Kleistość metodą kulki

Jednostka

Wartość nominalna

mm

0.045

2

g/m

17

%

160

N/cm

5,3

cm

6

STANDARDOWE ROZMIARY
•
•
•
•
•

Kolor: brązowy, biały, transparent
Długość rolki: 54m, 60m, 66m, 900m, 990m
Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 45mm, 48mm, 72mm (inne na zamówienie)
Rdzeń: 76mm tekturowy
Pakowanie: zgrzewka

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 ok.
+21ºC przy wilgotności 50%.
Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 12 miesięcy.
Powierzchnia na którą nakleja się taśmę powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu, zabrudzeń,
olejów 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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