Scapa 1200
Wodoodporna taśma tkaninowa
OPIS
Scapa 1200 to wysokiej jakości wodoodporna samoprzylepna taśma tkaninowa z klejem
kauczukowym. Dostępna jest w kolorze białym, czarnym, niebieskim, żółtym, zielonym, czerwonym,
brązowym i szarym.

ZASTOSOWANIE
 Taśma ochronna podczas lekkiego piaskowania
 Ochrona krawędzi szyb zespolonych
 Do zabezpieczania klisz w procesie flexodruku
 Do wykańczania elementów ze skóry

ZALETY PRODUKTU
 Znakomita wodoodporność
 Bardzo mocna i wytrzymała
 Elastyczna i wygodna w stosowaniu
 Dobra odporność na ścieranie
 Bardzo dobrze odwija się z rolki
 Łatwość oddzierania ręcznego
 Można po niej pisać
 Dostępna w szerokim zakresie kolorów
 Dobra inicjalna przylepność i wysoka siła przylegania
 Temperatura pracy w zakresie od -15°C do +70°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Całkowita grubość
Siła zrywająca
Wydłużenie do zerwania
Przyczepność do stali
Temperatura pracy

Jednostka

Wartość nominalna

Metoda testu

mm

0,28

AFERA 4006

N/cm

100

AFERA 4004

%

10

AFERA 4005

N/cm

3,7

AFERA 4001

°C

-15 … +70

Wewnętrzna

STANDARDOWE ROZMIARY
•
•
•
•
•

Długość rolki: 50m
Szerokość rolki: 25mm (inne szerokości od 15mm do 100mm na zamówienie)
Rdzeń: 76mm
Oznakowanie: Scapa
Pakowanie: luzem w kartonach

ZASADY MAGAZYNOWANIA

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.
Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie
powinien być dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji. Zalecane jest użycie taśmy w ciągu 12
miesięcy.

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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