Scapa 3362
Taśma tkaninowa z naturalnej bawełny

OPIS
Scapa 3362 jest taśmą do ogólnych zastosowań wykonaną z naturalnej niebielonej bawełny z klejem
kauczukowym wrażliwym na docisk.
Taśma dostępna jest w kolorze naturalnym.

ZASTOSOWANIE




Maskowanie podczas prac drogowych odblasków - kocich oczek, siatek, pokryw włazów, itp.
Zabezpieczanie przed korozją polerowanych metalowych elementów i części maszyn
Odpowiednia jako mocna taśma do uszczelniania, ochrony, pakowania, owijania i łączenia

ZALETY PRODUKTU
• Odporność na korozje
• Odporność na tarcie
• Wysoce elastyczna i dostosowująca się do oklejanej powierzchni
• Dobry chwyt początkowy kleju i optymalna przyczepność końcowa
• Możliwość oddzierania ręcznego
• Powierzchnia taśmy na której można pisać, drukować
• Ekonomiczna taśma tkaninowa do zastosowań ogólnych
• Temperatura pracy od -10°C do +60°C
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Jednostka

Wartość nominalna

Metoda testu

mm

0,29

AFERA 5006

Siła zrywająca

N/cm

70

IEC 454-2

Przyczepność do stali

N/cm

3

IEC 454-2

Całkowita grubość

STANDARDOWE ROZMIARY
•
•
•
•
•

Długość rolki: 25m, 50m
Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 38mm, 50mm, 75mm i 100mm
Rdzeń: 76mm z logo Scapa
Kolory: naturalny
Pakowanie: luzem, karton

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 6 miesiące od daty produkcji.
UWAGI PRZY STOSOWANIU

Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu 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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