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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Montaj Bandı Şeffaf

Neme dayanıklı
UV ışınlarına dayanıklı
Güçlü yapışma

WEICON Montaj Bandı Şeffaf, çift taraflı,  oldukça şeffaf, akrilik
yapıştırıcı bazlı montaj bandıdır. Yapışkan Bant özellikle görselliğin
önemli olduğu şeffaf nesnelerin iç ve dış mekanlarda kalıcı olarak
sabitlenmesi için uygundur.

Şeffaf Montaj Bandı,  cam, plastik, çelik, alüminyum, fayans
veya çini gibi hemen hemen tüm pürüzsüz yüzeylere sıkıca
ve sağlam yapışır. Yapışkan bant -40 ° C ile +160 ° C arası
sıcaklık direncine sahiptir ve  UV ışınlarına ve neme dayanıklıdır.
WEICON yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte hibrit
yapıştırmalarda sabitleme yardımcısı olarak kullanılır ve bağlanacak
nesnelerin güvenli bir şekilde konumlandırılmasını sağlar.

Şeffaf Montaj Bandı örneğin Reklam teknolojisi, Fuar ve sergi
yapımı, Mutfak ve mobilya imalatı, Karavancılık, Kaporta ve
araç teknolojisi ve Metal işleme gibi farklı uygulama alanlarında
kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Renk şeffaf

Genişlik 19 mm

Uzunluk 3 metre

Şerit kalınlığı 0,5 mm

Kırılma esnemesi 750 %

Kırılma kuvveti 9 N/cm

Taşıma kapasitesi 80 kg/m

Çekirdek boyutu 40 mm

Çeliğe yapışma gücü* 20 N/cm

T- blok alüminyumda çekme dayanımı * 80 N/cm

Dinamik kesme dayanımı ** 40 N/cm²

Statik kesme dayanımı ** > 10.000 dk.

Yük taşıyabilme 24 saat

Sıcaklık dayanımı -40 ile +160 °C arası

* 72 saat
** +23°C ve +70°C, 1000 g, 625 mm²

Yüzey ön işlemi
Kullanımdan önce yüzeyleri temizleyin ve yağdan arındırın.

İşleme
Montaj sırasında işlem sıcaklığı 15 ° C'nin üzerinde olmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
14100319-39 Montaj Bandı Şeffaf 3 m

Aksesuarlar:
52000035 Kablo bıçağı No. 35,


