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Top Tape

Afplakband

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Top Tape is een licht gecrept en iets rekbaar afplakband. Deze hechtende

afplakband is geschikt voor afdekking bij applicatie van oplosmiddelhoudende

lakken met aansluitende cabinedroging. Het product kan op gelakt metaal, rubber,

glas of chroomdelen worden toegepast. Na de cabinedroging kan Top Tape

moeiteloos worden verwijderd. Scheurt niet af en laat geen resten achter.

TOEPASSINGSGEBIED

Standaard afplakband voor veilige bescherming van niet te coaten oppervlakken

bij applicaties met aansluitende cabinedroging tot 80°C.

PRODUCTSPECIFICATIES

MATERIAALGEGEVENS:

(gemiddelde waarden)

Dragermateriaal: crêpepapier

Totale dikte: 0,14 mm

Kleefkracht / staal (N /10 mm): 7,0

trekvastheid ( N /15 mm): 90

Scheurrek: 10 %

Temperatuurbestendigheid: 80° C

Afmetingen:

standaardrollengte: 50 m

Breedtes: 15, 19, 25, 30, 38, 50  mm
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bovenstaande specificaties, in het bijzonder de aanbevelingen voor verwerking en

toepassing van onze producten zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring inzake

normaal (standaard) gebruik. Op grond van uiteenlopende materialen,

verschillende ondergronden en afwijkende arbeidscondities kan aan deze

aanwijzingen noch aan mondeling verstrekte adviezen geen garantie en/of

aansprakelijkheid, ongeacht op welke rechtsgronden, worden ontleend, tenzij

opzettelijke desinformatie of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.

Daarbij dient door de gebruiker te worden aangetoond, dat alle kennis die voor een

deugdelijke en doelmatige beoordeling noodzakelijk is, tijdig en volledig aan ons

zijn meegedeeld. Industriële eigendomsrechten van derden dienen in acht te

worden genomen. Voorts gelden onze algemene verkoop- en

leveringsvoorwaarden. Tevens gelden de specificaties van het nieuwste

Technische gegevensblad. Dit kan bij ons worden opgevraagd.

Instructies m.b.t. de omgang met onze producten en het verwijderen van deze

(afvalverwijdering) staan vermeld op het betreffende veiligheidsgegevensblad en

de circulaires van de brancheorganisatie van de chemische industrie.
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