HPX DOUBLE SIDED
CLOTH TAPE
HPX DOUBLE SIDED CLOTH TAPE is een dubbelzijdige cloth tape met een
hoogwaardige, drukgevoelige kleefstof op rubberbasis en een glassine
liner. Dankzij de kwalitatieve kleefmassa op de open zijde is de tape
eenvoudig en zonder lijmresten te verwijderen van allerlei
oppervlakken.
Toepassingen
• Tijdelijk installeren van tapijten op conferenties of beurzen (sterke hechting en eenvoudig
te verwijderen)
• Bevestigen van kabelgoten.
• Geschikt voor PVC-vloeroppervlakken en tapijten met een PVC-rug.

Samenstelling
Rubber
Katoenweving
Wit
Glassine papier
Bruin

Technische informatie
0,31 mm
9,8 N/25 mm
98 N/25 mm
Van -40°C tot +60°C
Ja
<80 g/25 mm
<80 g/25 mm

Art. Nr.
DZ1950

breedte

lengte

kleur

VE

EAN code

19 mm

50 m

wit

42

5407004563848

Aanbevelingen voor gebruik
Temperatuur: tussen +10°C en +35°C. Het oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Vermijd bij gebruik
de kleefkant van de tape aan te raken om de werking niet te beïnvloeden. Breng drukgevoelige tapes onder maximale
druk aan om het optimale drukniveau te bereiken. Het aangegeven prestatieniveau wordt bereikt na een
hechtingstijd van 24 uur bij +23°C.

Opslag en houdbaarheid
Schoon en droog in een goed geventileerde zone, beschermd tegen zonlicht en stof, bij voorkeur bij een temperatuur
van +23°C en een relatieve vochtigheid van 65%. Bij bewaring onder deze omstandigheden is de houdbaarheid
minstens 24 maanden.

Vermelde informatie werd ter goeder trouw verstrekt, maar de gebruiker moet zichzelf ervan verzekeren dat de prestaties van het product voldoende zijn voor zijn toepassing.
De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen niet als minimum of maximum beschouwd worden voor specifieke toepassingen. Option Tape Specialties N.V. kan niet
verantwoordelijk gehouden worden voor het falen van het product, tenzij volledige tests uitgevoerd werden. De klant dient te beslissen of de tapes geschikt zijn voor zijn/haar
toepassingen.
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