
Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.
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Drager

Type Soft PVC

Belijming

Type Rubber solvent

Temperatuur

Service -15

Applicatie >5

°C t/m °C60

Mechanische eigenschappen

Kleefkracht 3,4 N/25mm Staal (SS)

Treksterkte 52 N/25mmLengte

Rek bij breuk 140 % Lengte

°C t/m °C40

Dikte (totaal) 130 µ (micron) 

Samenstelling

UV-bestendig Goed

Schoonverwijderbaar Goed, zie onderstaande advies tabel 

Reach EC regulation 1907/2006       geen registratie vereist

Land van herkomst United Kingdom

Statistiek code 39191012

In overeenstemming met RohS Ja

Technische data
Stuclopertape

Removable

Tijdbestek (advies) Advies, schoon verwijderbare periode op ondergrond

4 weken

2 weken

4 weken

1 week (Test!)

1 week

3 weken

3 weken

Beton / Steen 

* Natuursteen wordt te allen tijde afgeraden

* Beton, door de uitwerking van de lijm kan er verkleuring optreden van het beton

PVC / UPVC

Keramiek

Hout 

* Zowel onbehandeld, geschuurd of geschaafd hout bevat nog altijd losse vezels. 

  Deze losse vezels kunnen bij verwijdering van de tape los komen uit het hout.

Stucwerk / Pleister

Geanodiseerd aluminium

Glas

3 weken Koper

Test! Gelakte ondergronden *

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de ondergrond, kan de tape tot 4 weken blijven zitten.

* Op slecht gegronde, geprimerde of gelakte ondergronden, kan de tape het gelakte oppervlakte beschadigen 

* Op gelakte / geoliede ondergronden dient ten aller tijden eerst getest te worden (minimaal 48 uur).

Tolerantie 5% Op alle genoemde waarden, tenzij anders vermeld

Waterproof Zeer goed, mits verwerkt op een schone, droge, ontvette ondergrond 
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