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ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΦΡΩΔΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
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Aυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης 
από πολυπροπυλένιο

Πεδία εφαρμογής
• Στερέωση καναλιών και στηριγμάτων 

καλωδίων.
• Σταθεροποίηση μοκετών, χαλιών.
• Επενδύσεις προσόψεων.
• Στερεώσεις σε δομικές κατασκευές.

Σημείωση
Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης 
(κατά προσέγγιση): θερμοκρασία 21°C 
και σχετική υγρασία 50%. Πριν από 
τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά ότι οι 
επιφάνειες επαφής είναι εντελώς στεγνές 
και καθαρές από λάδια, λίπη και σκόνη. 

Aυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης 
από πολυαιθυλένιο και ακρυλική 
κόλλα

Ιδιότητες
• Αφρώδες διογκωμένο πολυαιθυλένιο με 

κλειστές κυψέλες, υψηλής αντοχής.
• Υψηλής αντοχής σε διαβρωτικές ουσίες, δια-

φανές, συνθετικό καουτσούκ με προστασία 
από την υπεριώδη ακτινοβολία και αντοχή 
στην παλαίωση και τα καιρικά φαινόμενα.

• Αντικολλητικό χαρτί επεξεργασμένο με 
σιλικόνη.

Πεδία εφαρμογής
• Συγκόλληση καθρεπτών.
• Στερέωση άγκιστρων και στηριγμάτων.
• Στερέωση υλικών κουφωμάτων παραθύρων.
• Στήριξη υλικών στον τομέα της υγιεινής.

Σημείωση
Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης 
(κατά προσέγγιση): θερμοκρασία 21°C 
και σχετική υγρασία 50%. Πριν από τη 
χρήση, ελέγξτε προσεκτικά ότι οι επιφά-
νειες επαφής είναι εντελώς στεγνές και 
καθαρές από λάδια, λίπη και σκόνη. 

Τεχνικά στοιχεία
Υπόστρωμα Διαξονικό πολυπροπυλένιο (ΒΟΡΡ)
Τύπος κόλλας Θερμής τήξης (χωρίς διαλύτες)
Αντοχή σε εφελκυσμό MD 100 ± 20 (N/mm2)
Επιμήκυνση θραύσης MD 170 ± 40 (%)
Πρόσφυση αποκόλλησης (N/25mm) 17 ± 4
Επένδυση Επεξεργασμένο με σιλικόνη χαρτί διπλής όψης
Πάχος μεμβράνης 28 ± 2 μm
Χρώμα ταινίας Διαφανές

Τεχνικά στοιχεία
Πάχος αφρού DIN 53370 1,6 mm
Πυκνότητα αφρού 67 kg/m3

Αντοχή σε θλίψη κατά 40% DIN 53577 8 N/cm2

Αντοχή πρόσφυσης σε διάτμηση AFERA 4012 > 150 ώρες
Αντοχή στη θερμοκρασία AFERA 4003 +5/+70 °C

Κωδ. αρ. 0894 038 10
Πλάτος 38 mm
Μήκος 10 m
Τεμ./Κούτα 72/1

 

Κωδ. αρ. 0894 918 10
Πλάτος 19 mm
Μήκος 10 m
Ø πυρήνα 75 mm
Τεμ./Κούτα 32/1

 


