PROFESSIONAL ADHESIVE & SEALANT SYSTEM

TECHNICAL INFO

PERMAFIX BLUE
Popis
PERMAFIX BLUE je obojstranne lepiaca páska s vysokou priľnavosťou.
Oblasť použitia
PERMAFIX BLUE sa používa na upevňovanie, montáž a lepenie. V automobilovom
priemysle na lepenie bočných líšt, emblémov a spojlerov. V reklamných
spoločnostiach na lepenie tabuliek, písmen a štítkov. Vo všeobecnej údržbe na rýchlu
montáž prvkov, pri ktorej je nutná vysoká pevnosť a odolnosť voči poveternostným
vplyvom, chemikáliám, olejom, vlhkosti a teplotám.
Výhody
•
•
•
•
•
•

Vysoká priľnavosť
Odolnosť voči UV žiareniu
Jednoduché a rýchle lepenie
Nie je možné natiahnuť, vysoká hustota
Vysoká teplotná a chemická odolnosť
Čisté a bezpečné použitie

Návod na použitie
•
Lepený povrch musí byť čistý, zbavený mastnoty, prachu, špiny a ďalšieho
znečistenia.
•
Odstrihnite potrebný kus pásky. Nedotýkajte sa odkrytého povrchu pásky.
•
Aplikujte PERMAFIX BLUE na lepený povrch.
•
Odstráňte ochrannú fóliu.
•
Pokiaľ lepené plochy nepritlačíte, je možné polohu pásky meniť.
Keď ste si istý umiestnením, lepené plochy k sebe silno pritlačte.
•
Fyzikálne vlastnosti
Základný nosič

Polyuretánová pena

Lepiaca hmota
Vzhľad

Akrylové lepidlo s priečnou väzbou
Čierny

Hrúbka
Hustota
Teplotná odolnosť
Teplota aplikácie a povrchu pri aplikácií

0,8 mm
300 g/cm³ pri 20 °C
-40 °C až +120 °C
+5 °C až +40 °C

Priľnavosť
Dynamický strih
Predlženie do pretrhnutia

22,5 N/25 mm
8,2 kg/cm2
>320 %

Odolnosť voči UV žiareniu

Výborná

Balenie
PERMAFIX BLUE je dodávaný v 10m rolkách v šírkach 6, 12, 15, 19 a 25 mm.
Skladovanie
Pri skladovaní +10 až +30 °C má PERMAFIX BLUE minimálnu trvanlivosť 12 mesiacov.
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
Doba skladovateľnosti je závislá na teplote a vlhkosti vzduchu.
Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu spôsobovať kondenzáciu, ktorá
negatívne ovplyvňuje priľnavosť výrobku.

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

