
Αυτοκόλλητη
ταινία για διακο-
σμητικές μπάρες
Υψηλής αντοχής ταινία
διπλής όψης με βάση
πολυαιθυλενίου και
ακρυλική κόλλα.

Πολύ καλή πρόσφυση.
Τα πλεονεκτήματα:
� Η ταινία προσφέρει εξαιρετική

ασφάλεια χρήσης αμέσως μετά
την τοποθέτησή της. Μετά από
24 ώρες περίπου επιτυγχάνεται
μία πολύ υψηλή τελική αντοχή. 

� Πολύ καλή ικανότητα
συγκόλλησης σε τραχιά και
ελαφρώς ανομοιόμορφα
υποστρώματα.

Βάση από αφρώδες υλικό.
Το πλεονέκτημα:
Η ταινία αποσβένει τους
κραδασμούς και επιτρέπει 
την εξισορρόπηση μεταξύ
διαφορετικών συντελεστών
διαστολής των υλικών.

Μεγάλη αντοχή στις υψηλές
θερμοκρασίες, την ακτινοβολία UV
και τις καιρικές συνθήκες.
Τα πλεονεκτήματα:
� Η ταινία μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς,
όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

� Δεν χάνει την ικανότητα
συγκόλλησης ακόμη και 
σε υψηλές θερμοκρασίες.
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Υποδείξεις επεξεργασίας
� 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 ιδανική τελική αντοχή επιτυγχάνεται
μετά από 24 ώρες.

� Στις ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. PP, PE,
λάστιχο) και σε πορώδη υποστρώματα
(π.χ. ξύλο, πέτρα) πραγματοποιήστε 
πριν από τη χρήση μία δοκιμή.

� Εάν θα συγκολληθούν συνθετικά υλικά
με πρόσθετους μαλακτοποιητές υπάρχει
πιθανότητα οι μαλακτοποιητές να
μεταβάλλουν το στρώμα κόλλας. 
Η αντοχή της κόλλας περιορίζεται
(απαιτείται δοκιμή πριν από τη χρήση).

Πεδία εφαρμογής

� Στερέωση διακοσμητικών και λειτουργικών λωρίδων και μπαρών, επιγραφών,
εμβλημάτων, προσόψεων και βάσεων στερέωσης στην αυτοκινητοβιομηχανία.

� Τοποθέτηση πινακίδων επωνυμίας σε μηχανήματα.
� Για τη στερέωση αεροτομών σε συνδυασμό με μηχανικά στοιχεία στερέωσης.

Τεχνικά στοιχεία

Βάση κόλλας                                                Ακρυλική κόλλα
Φορέας                                                         Πολυαιθυλένιο (ανθρακί)
Δύναμη συγκόλλησης                                   19 N / 25 mm
Διαστολή μέχρι τη θραύση                           > 300%
Θερμοκρασία επεξεργασίας                        +5°C έως +40°C (ισχύει για το υπόστρωμα 
                                                                     και την ταινία)
Θερμοκρασιακή αντοχή                               -40°C έως +95°C
Δυνατότητα αποθήκευσης  
(στους +20°C και 50% υγρασία του αέρα)          12 μήνες

Αντοχή στην ακτινοβολία UV                       ναι
Αντοχή στην υγρασία                                    ναι

  Πλάτος mm         Μήκος m             Πάχος mm            Κωδ. Αρ.                      Συσκ./Τεμ.

  4                                                                                 0894 910 4
  12                        

10                        0,8
                       0894 910                    

1
  19                                                                                 0894 910 0                
  24                                                                                 0894 910 1

Με αυτές τις υποδείξεις θέλουμε να σας ενημερώσουμε
και να σας συμβουλεύσουμε, βασιζόμενοι στην πείρα και
τις δοκιμές μας. Πάραυτα όμως δεν μπορούμε να αναλά-
βουμε καμία δέσμευση για το αποτέλεσμα της επεξεργα-
σίας ανά περίπτωση, λόγω του ευρύτατου πεδίου
εφαρ-μογών αλλά και λόγω των συνθηκών αποθήκευσης
και επεξεργασίας που βρίσκονται εκτός της δικής μας

σφαίρας επιρροής. Το ίδιο ισχύει και για την προσφυγή
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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