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Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην 
αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσο αφορά στην 
καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια 
αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας 
περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που 
οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου 
σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για 
πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η ταινία Pattex Power Tape μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές για στεγανοποίηση, 
συγκράτηση, προστασία ή επισκευή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες επιφάνειες. Η 
τεχνολογία 3 στρώσεων, επιτρέπει το κόψιμο στο επιθυμητό μήκος με το χέρι και είναι κατάλληλη για 
εφαρμογές μέσα και έξω από το σπίτι. 
 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Η ταινία Pattex Power Tape έχει πολύ καλά αποτελέσματα πρόσφυσης στις περισσότερες 
επιφάνειες ακόμη και σε ελαφρά νωπές 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές εφαρμογές σφράγισης, συγκράτησης, προστασίας και 
επισκευής μέσα στο σπίτι, στην κηπουρική, στην επισκευή αυτοκινήτων, σκαφών, 
τροχόσπιτων, σε υδραυλικές εργασίες κα 

 Εξαιτίας της τεχνολογίας 3 στρώσεων η Pattex Power Tape μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό 
μήκος εύκολα με το χέρι και δεν χρειάζεται κανενός είδους ψαλίδι 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η Pattex Power Tape μπορεί να κοπεί εύκολα με το χέρι. Τα υλικά προς συγκόλληση θα πρέπει να 
είναι στεγνά και καθαρά από λίπη, έλαια και σκόνες/ακαθαρσίες. 
Για την επίτευξη βέλτιστης πρόσφυσης, πιέστε καλά την ταινία στις επιφάνειες εφαρμογής. 
Για την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος συγκόλλησης χρησιμοποιήστε την ταινία σε θερμοκρασία 
δωματίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστούν περισσότερες από μια στρώσεις ταινίας. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Χρώματα: ασημί, μαύρο, λευκό, πορτοκαλί, πράσινο 

Υλικό υποστρώματος: film πολυαιθυλενίου και PET ύφασμα 

Συγκολλητική ουσία: συνθετική ρητίνη 

Πλάτος: 50 mm* 

Μήκος: 5 m* 

Πλάτος: 48 mm** 

Μήκος: 10 m, 25 m, 30 m, 50 m** 

Συνολικό βάρος: 180 g/m2 

Διατμητική τάση (PSTC-31): > 40 N/cm 

180° δύναμη αποκόλλησης σε ατσάλι (PSTC-1): > 10 N/cm 

Αντοχή σε θερμοκρασία: -10°C έως +70°C 

Θερμοκρασία εφαρμογής: +10°C +έως +40°C 

Χρόνος ζωής: 24 μήνες 

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος μεταξύ +10°C έως +30°C. Προστατεύστε την ταινία από την απευθείας 
έκθεση στον ήλιο. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Ευαίσθητες επιφάνειες μπορεί να καταστραφούν κατά την αφαίρεση της ταινίας. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, εφαρμόστε την ταινία σε κάποιο κρυφό σημείο πρώτα. 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
Τα άδεια υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος στο http://mymsds.henkel.com. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IDH# 1659547 Pattex PowerTape 5m x 12 Silver 
IDH# 1658094 Pattex PowerTape 5m x 12 Black  
IDH# 1658221 Pattex PowerTape 5m x 12 White  
IDH# 1658216 Pattex PowerTape 5m x 12 Green  
IDH# 1658534 Pattex PowerTape 5m x 12 Orange 
IDH# 1669712 Pattex PowerTape 10m x 12 Silver 
IDH# 1669042 Pattex PowerTape 10m x 12 Black  
IDH# 1669038 Pattex PowerTape 10m x 12 White 
IDH# 1669710 Pattex PowerTape 25m x 12 Silver  
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