
P 06 2142

M
W

F 
- 0

3/
13

 - 0
75

46
 - ©

ΛΙΝΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

�Βάση�από�υψηλής�ποιότητας�
κυψελωτό�ύφασμα. 
Η ταινία είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στο 
σχίσιμο και επομένως είναι κατάλληλη 
για την ενίσχυση και την προστασία 
διαφόρων αντικειμένων.

Ισχυρή�κόλλα�καουτσούκ. 
Πολύ καλή πρόσφυση ακόμα και 
σε ανώμαλες, τραχιές και ινώδεις 
επιφάνειες. 

Μπορεί�να�γραφτεί. 
Η ταινία είναι κατάλληλη και για τη 
σήμανση.

•  Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν 
πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές 
από τη σκόνη, τις λιπαρές ουσίες και 
τη σιλικόνη. 

•  Για να εξασφαλιστεί η άριστη 
πρόσφυση, θα πρέπει η ταινία να 
πιεστεί με αρκετή δύναμη επάνω στο 
υλικό που θα συγκολληθεί.

•  Η λινή κολλητική ταινία δεν είναι 
ανθεκτική στην ακτινοβολία UV και 
επομένως δεν θα πρέπει να εκτίθεται 
στον ήλιο.

Υφασμάτινη�κολλητική�ταινία�
γενικής�χρήσης.

Χρώμα Πλάτος�mm Μήκος�m Πάχος�mm Κωδ.�aρ.� Συσκ./Τεμ.

μαύρο
50

50 0,29

0992 382 3
19 0992 383 8

γκρι
50 0992 384 3
19 0992 385 8

Πεδία�εφαρμογής 
Δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων, π.χ.:
• Ενίσχυση και προστασία γωνιών.
• Δέσιμο πηχών, ράβδων και καλωδίων.
• Σήμανση, επίδεση και στερέωση καλωδίων.
• Σφράγισμα και σήμανση συσκευασιών και δοχείων μεταφοράς.
• Κόλληση σε αιχμηρά αντικείμενα και σε ενώσεις μοκετών.

Τεχνικά�στοιχεία
Βάση κόλλας Καουτσούκ
Φορέας Κυψελωτό ύφασμα
Δύναμη συγκόλλησης 9 N / 25 mm
Διαστολή μέχρι τη θραύση 13,5%

Θερμοκρασία επεξεργασίας +5°C έως +25°C  
(ισχύει για το υπόστρωμα και την ταινία)

Θερμοκρασιακή αντοχή -40°C έως +190°C 

Δυνατότητα αποθήκευσης  
(στους +20°C και 50% υγρασία του αέρα)

12 μήνες  
(αποθήκευση σε οριζόντια θέση, σε στεγνό μέρος και καθαρό 
από σκόνες μέρος που προστατεύεται από τις ακτίνες UV)

Αντοχή στην ακτινοβολία UV Όχι
Αντοχή στην υγρασία Όχι

Υποδείξεις�επεξεργασίας

Με αυτές τις υποδείξεις θέλουμε να σας ενημερώσουμε και 
να σας συμβουλεύσουμ, βασιζόμενοι στην πείρα και τις 
δοκιμές μας. Πάραυτα όμως δεν μπορούμε να αναλάβουμε 
καμία δέσμευση για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας ανά 
περίπτωση, λόγω του ευρύτατου πεδίου εφαρμογών αλλά 
και λόγω των συνθηκών αποθήκευσης και επεργασίας που 

βρίσκονται εκτός της δικής μας σφαίρας επιρροής. 
Το ίδιο ισχύει και για την πρόσφυση στο τεχνικό και εμπορικό 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Προτείνουμε να διεξάγετε 
πάντοτε δικές σας δοκιμές. Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη 
για τη σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. 
Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών και εξελίξεων.
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