
6312510 - BISON POWER REPAIR ΓΚΡΊ ΡΟΛΛΌ 25 M ΠΟΛΎΓΛΩΣΣΟ

POWER REPAIR
ΠΑΝΊΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ ΜΕ ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PE ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΉ ΧΡΉΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Πανίσχυρη κολλητική ταινία με επίστρωση PE και πρόσθετη
 αρχική υψηλή προσκόλληση για επιδιόρθωση, ενίσχυση,
 στεγανοποίηση, σύνδεση και προστασία, σε εσωτερικούς και
 εξωτερικούς χώρους.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Κατάλληλη για επιδιόρθωση, ενίσχυση, στεγανοποίηση, σύνδεση
και προστασία. Πανίσχυρη κολλητική ταινία για γενική χρήση.
Για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Προσκολλάται σε πολλά συνθετικά υλικά (π.χ. PVC, ABS), γυαλί,
μέταλλο, ύφασμα, ξύλο, πέτρα.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Πανίσχυρη 
· Ακόμα πιο υψηλή αρχική προσκόλληση 
· Γενικής χρήσης 
· Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 
· Ανθεκτική στη θερμοκρασία 
· Αδιάβροχη 
· Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία 
· Κόβεται με το χέρι

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Απαιτήσεις επιφάνειας:   Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή,
χωρίς σκόνη και λιπαρότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
Στερεώστε και πιέστε καλά την ταινία πάνω στο αντικείμενο
χωρίς να αγγίξετε τη συγκολλητική ουσία, καθώς αυτό μειώνει τη
δύναμη συγκόλλησης.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ταινίας με
νέφτι.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Carrier type: LDPE

Βασικό συστατικό: Συνθετικό καουτσούκ

Initial tack: Υψηλή

Ελάχιστη αντοχή στη
θερμοκρασία:

-10 °C

Μέγιστη αντοχή στη
θερμοκρασία:

75 °C

Αποφλοίωση: SS 18 N/25mm

Rolling ball tack: <3 cm

Αντοχή σε εφελκυσμό (N/25
mm) Περίπου:

95 N/25 mm

Πάχος (mm): 0.195 mm

Χρώμα: ΓΚΡΙ

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Φυλάσσετε σε δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το ηλιακό
φως.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες
εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του
προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.
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