Foam Tape
Taśma montażowa dwustronnie klejąca
KLUCZOWE KORZYŚCI
-

Wyjątkowo mocny chwyt
Zapewnia pierwsze trzymanie panelu
Zapewnia prawidłowa grubość ścieżki klejowej
Odporna na różne warunki otoczenia

OPIS PRODUKTU
Foam Tape to dwustronnie klejąca taśma montażowa
wykonana z piankowego tworzywa poliuretanowego.
Jednostronnie zabezpieczona folią. Opracowana, jako
element systemu PanelTack do zapewnienia wstępnego
chwytu oraz odpowiedniej grubości ścieżki klejowej.

ZASTOSOWANIE






DANE TECHNICZNE

Taśmę zabezpieczającą zrywamy dopiero po nałożeniu
kleju, bezpośrednio przed montażem panelu.
Panel należy ustawić w prawidłowej pozycji i
delikatnie przyłożyć do ścieżek klejowych. Następnie
równomiernie delikatnie docisnąć panel tak, by nie
zmiażdżyć taśmy.
Po przyklejeniu nie ma możliwości zmiany ustawienia
płyty.

Barwa

czarny

UWAGI

Gęstość

≈ 60 kg/m3

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w
karcie bezpieczeństwa i produktu.

Grubość

3 mm

Szerokość

12 mm

Temperatura aplikacji

Od +5°C do +30°C

Co najmniej 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym
opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, w
temperaturze pomiędzy +5°C a +30°C.

Siła zrywania

≈ 0,27 N/mm2

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OKRES TRWAŁOŚCI

RODZAJE POWIERZCHNI

OPAKOWANIA

Do większości stosowanych w budownictwie podłoży
zarówno gładkich jak i porowatych.

Art. nr

OPAKOWANIE

30182771

Rolka 25mb

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu,
tłuszczu i luźnych elementów.
POMOC TECHNICZNA

SPOSÓB UŻYCIA





Simson Foam Tape nakłada się tylko na powierzchnie
pionowe konstrukcji nośnych po wyschnięciu primera.
Taśmę kleimy tylko pionowymi pasami.
Starannie przykleić do podłoża (bez tzw. ”bąbli”).
Długość taśmy powinna być ściśle skorelowana z
rozmiarami panelu (wyznacza długość ścieżki i
rozłożenia kleju).
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Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych
prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak efektu końcowego w
jednostkowych przypadkach ze względu na możliwość różnorodnego
zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków
magazynowania i użycia. Stwierdzenie dotyczy również roszczeń względem
naszych doradców technicznych i handlowych. Zaleca się przeprowadzanie
własnych prób. W momencie ukazania się niniejszej karty, wszystkie
poprzednie wydania zostają unieważnione.

