Scapa 3370
Taśma tkaninowa ze sztucznego jedwabiu (Rayon)

OPIS
Scapa 3370 jest samoprzylepną taśmą tkaninową, niepowlekaną ze sztucznego jedwabiu (Rayon) z
klejem wrażliwym na docisk.
Dostępna jest w kolorze czarnym, białym i naturalnym.

ZASTOSOWANIE




Przeznaczona do ręcznego wiązkowania przewodów głównie w przemyśle motoryzacyjnym
Ogólna ochrona polerowanych powierzchni metalowych i części maszyn przed korozją i
uszkodzeniem
Ogólne zastosowania wymagające stosowania taśm tkaninowych, np. pakowanie, maskowanie
lub identyfikacja

ZALETY PRODUKTU
 Znakomita przyczepność początkowa i ostateczna siła przylegania
 Jednostajne i kontrolowane odwijanie
 Łatwość oddzierania ręcznego
 Bardzo wygodna w użyciu i elastyczna
 Dostępna w kolorach ułatwia identyfikację
 Odporna na korozję
 Odporna na otarcia
 Tkanina ze sztucznego jedwabiu zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną
 Temperatura pracy -10 …. +70°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Jednostka

Wartość nominalna

Metoda testu

mm

0,24

AFERA 5006

Siła zrywająca

N/cm

80

IEC 454-2

Przyczepność do stali

N/cm

3

IEC 454-2

Całkowita grubość

STANDARDOWE ROZMIARY
•
•
•
•

Długość rolki: 25m (50m na zamówienie)
Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 38mm, 50mm, 75mm, 100mm
Rdzeń: tekturowy
Pakowanie: luzem na przekładkach z papieru lub folii silikonowanej

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. Zalecana temperatura magazynowania powinna
wynosić od +5°C do +25°C,
Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie
powinien być dłuższy niż 6 miesiące od daty produkcji.
UWAGI PRZY STOSOWANIU

Taśma powinna być naklejana z odpowiednim naciskiem dla zapewnienia optymalnego przylegania i
uniknięcia efektu samoistnego odklejania końcówki zwoju. 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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