
Foarte aderentã.
Avantaje:
• Banda prezintã o rezistentã remar-
cabilã imediat dupã montarea orna-
mentului. Rezistenta maximã se obti-
ne dupã întarirea finalã (24 ore).
• Aderentã foarte bunã si pe supra-
fete rugoase si usor neuniforme.

Suport pe bazã de spumã.
Avantaje:
• Banda are un efect de absorbtie a
vibratiilor si de compensare a
dilatãrii datorate materialelor diferi-
te.

Rezistentã ridicatã la temperaturã,
UV si intemperii.
Avantaje:
• Banda poate fi folositã atât în inte-
rior cât si în exterior.
• Nu îsi pierde aderenta la tempera-
turi ridicate.
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BANDÃ ADEZIVÃ PENTRU
ORNAMENTE

t

Bandã dublu adezivã, rezistentã la sarcini mari, pe suport
de PE si adeziv pe bazã de acrilat.

Domenii de utilizare:
• Fixarea ornamentelor si a benzilor metalice, literelor, emblemelor, suportilor

si profilelor în industria auto. 
• Pentru nume pe masini.
• Împreunã cu elementele mecanice de fixare se utilizeazã la montarea spoile-

relor.

Instructiuni de utilizare:
• Suprafata trebuie sã fie uscatã si

fãrã urme de praf, grãsime si silicon.
• Pentru a se asigura o aderentã per-

fectã, trebuie aplicatã o presiune
suficientã asupra benzii în timpul
montajului.

• Rezistenta optimã finalã se obtine
dupã 24 ore.

• În cazul suprafetelor sensibile (ex: PP,
PE, cauciuc) si a suprafetelor poroa-
se (ex: lemn sau piatrã) se recoman-
dã teste preliminare

• În cazul lipirii materialelor plastice
ce contin plastifianti, acestia pot
modifica stratul de adeziv si pot
afecta rezistenta (se recomandã teste
preliminare).

Caracteristici:

t

Lãtime [mm] Lungime [m] Grosime [mm] Art.-Nr. U.A.
4 10 0,8 894 910 4
12 10 0,8 894 910
19 10 0,8 894 910 0

1

24 10 0,8 894 910 1

Adeziv Acrilat
Suport PE
Rezistenta adezivului 19 N / 25 mm
Alungirea la rupere >300%
Temperatura de aplicare +5°C ÷ +40°C 

(pentru suprafata si banda adezivã)
Rezistenta la temperaturã -40°C ÷ +95°C
Depozitare 
(la aprox. +20°C si 50% umiditate) 12 luni
Rezistentã UV Da
Rezistentã la umiditate Da
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