Popis
Pěnový zesíťovaný materiál s uzavřenými póry. Akrylové
lepidlo s vynikající pevností ve smyku. Nanesené množství 70
g/m2 na každé straně. Modrý krycí ochranný proužek PE fólie
o tloušťce 80 μm.

Forma dodání
Barva
Páska je dostupná v černé nebo bílé barvě
Provedení
Tloušťky 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8 mm a v šířkách od 6 do 1200
mm.
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Technická specifikace
Vlastnost

Hodnota

Hustota pěny

54 kg/m³

Pevnost v odlupu při teplotě 23 ºC

26 N / 25 mm (kohezní lom:
přetržení pěny)
12 N / 25mm (kohezní lom:
přetržení pěny)
>500 hodin (tloušťka 3 mm)

Pevnost v odlupu při teplotě 70 ºC
Pevnost ve střihu - (zátěž 1 kg, 25 mm × 25
mm; +23 ºC)
Pevnost ve střihu - (zátěž 1 kg, 25 mm × 25
mm; +70 ºC)
Teplotní odolnost

> 48 hodin (tloušťka 3 mm)
-20 až 100ºC

Aplikační teplota

>10ºC

Tvrdost Shore 00

55–67

Pevnost v tahu podélně

790 kPa ISO 1926

Pevnost v tahu napříč

590 kPa ISO 1926

Prodloužení při přetržení podélně

260%

Prodloužení při přetržení napříč

210%

Síla komprese - stlačení o 40%

140 Kpa

Síla komprese - stlačení o 50%

200 Kpa

Odolnost proti UV záření

dobrá

Skladování (při +20 ºC, 65 % RV.V.)

2 roky

Příprava
Všechny podkladové plochy musí být čisté, suché, hladké,
odmaštěné a zbavené nečistot.

Zpracování
Přilnavost je velmi rychlá a narůstá po dobu 24 hodin,
proto pásku umístěte co nejpřesněji.
V případě potřeby upravte polohu co nejrychleji.

PE páska pro zasklívání
Černá nebo bílá oboustranná polyethylenová
pěnová páska, vhodná pro lepení široké škály
hladkých povrchů včetně skla, PVC, hliníku,
ošetřeného dřeva apod. Páska je opatřena
polyetylénovým snadno oddělitelným modrým
ochranným proužkem (linerem).

Hlavní výhody
Schváleno pro použití se silikonovými
těsnicími hmotami Dow Corning 791, 895 a
993
Rychlá a čistá aplikace
Možnost okamžité manipulace lepeného
spoje

TN136
PE páska pro zasklívání

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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