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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Montagetape grijs

Extreem sterke hechting
voor gladde oppervlakken
hoge flexibiliteit

Montage Tape grijs is een sterke, dubbelzijdige tape uit
gemodificeerd acrylaatschuim De tape is bijzonder goed
toepasbaar bij het verbinden van laag-energetische kunststoffen,
zoals PE en PP, en

voor gepoedercoate oppervlakken. In combinatie met WEICON
lijm- en afdichtingsmiddelen kan het als bevestigingshulp voor
hybride-verbindingen

dienen.

De hoge flexibiliteit van de tape zorgt voor optimale
spanningscompensatie bij gebogen verbindingen De tape kan
zowel binnen als buiten voor duurzame verbindingen gebruikt
worden. Het is temperatuursbestendig van -40°C tot +120°C en is
UV- en vochtbestendig.

De grijze Montage tape kan in verschillende toepassingsgebieden
gebruikt worden zoals: Carroserie- en voertuigtechniek, voor
de caravan, metaal- en apparatenbouw, electrotechniek,
machinebouw, reclametechniek, scheepsbouw en maritieme
techniek.

technische gegevens

Kleur grijs

breedte 19 mm

Lengte 3 m

Banddikte 0,9 mm

Breukrek 750 %

Breuksterkte 10 N/cm

draagkracht 85 kg/m

Kerngrootte 40 mm

hechtingskracht op staal 20 N/cm

T-Block treksterkte op aluminium * 50 N/cm

Dynamische schuifsterkte 45 N/cm²

Statische afschuifsterkte** > 10.000 Min.

Belastbaar na 24 Stunden

Temperatuursbestendigheid -40 - +120 °C

Beschikbare verpakkingsgroottes:
14050319 Montagetape grijs 3 m

Accessoire:
52000035 Kabelschaar No. 35,


