Popis
Jednostranně lepicí LDPE fólie opatřená kaučukovým
lepidlem.

Forma dodání
Jednostranně lepicí fólie navinutá do role.
Barva:
bílá - líc / černá - rub
Rozměry:
Tlouška (μm)
Délka v roli (m)

80
100

Technická specifikace
Vlastnost
Lepivost na oceli
UV odolnost
Aplikační teplota
Teplotní odolnost
Doba skladování
Skladovací teplota

Hodnota
cca 3 N/cm
max. 12 měsíců
+10°C až +40°C
-30 °C až +80 °C
6 měsíců od data výroby
+5 °C až +25 °C

Příprava
Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené
prachu, nečistot a všech volných částí. Pro vyčistění podkladní
plochy použijte přípravek AA404. V případě citlivých podkladů
doporučujeme jeho použití nejdříve vyzkoušet.

ME318
Ochranná fólie BW
illbruck ME318 je ochranný prostředek
zabraňující poškození a znečištění materiálu s
citlivou materiálovou úpravou při jejich
zpracování, transportu a montáži. ME318 je
vybavena vysoce účinným lepidlem, které
umožňuje její fixaci i na povrchy s velmi nízkým
povrchovým napětím.

Zpracování
Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Poté
aplikujte přímo na připravené podkladní plochy.

Důležité upozornění
Vhodná podkladní plocha
PVC profily nebo desky (napr. okenní rámy)
lakované povrchy
práškovou barvou opatrené povrchy
sklo
kov
keramika

Hlavní výhody
12 měsíců UV odolnost
rychlá, snadná a estetická aplikace
pro aplikace v interiéru i exteriéru
vybavena velmi kvalitním lepidlem

ME318
Ochranná fólie BW

Technický servis
Na vyžádání je k dispozici technický servis. V
případě potřeby dalších informací nás
kontaktujte.
Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si
vyhrazujeme právo na změnu receptury
našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat
nejaktuálnější informace k výše zmíněnému
produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace
nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za
ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost
plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se
řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a
platebními podmínkam.
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