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ORANGE FINE LINE TAPE
Kontúrovacia páska

Zdravie a bezpečnosť:
Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:
Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručí-

me nad rámec uvedených informácií. Uvedené informácie sú výsledkom našich testov a skúseností, sú však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ 
je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Vyhradzujeme si všetky práva činiť zmeny v záujme zlepšenia alebo ďalšieho vývoja výrobku.
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Vlastnosti: Výhody:
Dokonalé kopírovanie rôznych tvarov Jednoduchá aplikácia v problematických miestach

Rôzne šírky pások Rôznorodosť využitia

Aplikácia:
ORANGE FINE LINE TAPE sú kontúrovacie pásky pre úplné alebo čiastočné maskovanie problematických miest 
karosérie, napr. kontúr okenných rámov, oblúkov zdobiacich líšt, reflektorov, krytov zadných svetiel, záhybov 
nárazníkov apod. Pásky dokonale kopírujú tvar dielov, po odlepení nezanechávajú na mieste aplikácie zvyšky 
lepidla a nerovnosti hrán laku.

Technické údaje:

Nosič PVC

Lepidlo Akrylátová báza

Hrúbka 0,12 mm (± 0,02 mm) ASTM-D-1000

Šírka 3 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm (± 1 mm)

Dĺžka 55 m (± 0,1 m)

Medza pevnosti (minimálna) 20 N/cm (typická 23 N/cm)

Ťažnosť do pretrhnutia 120% (typická 160%)

Teplotná odolnosť 150°C (max. 1 hodina)

Skladovanie (pri T= 22 °C a 50 % RV) 1 rok
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Objednávacie kódy:
 

Názov Sklad. kód Balenie Obsah Obj. číslo
 

Orange Fine Line Tape OFLT3 Role 3 mm x 55 m 1 35516

Orange Fine Line Tape OFLT6 Role 6 mm x 55 m 1 35517

Orange Fine Line Tape OFLT9 Role 9 mm x 55 m 1 35518

Orange Fine Line Tape OFLT12 Role 12 mm x 55 m 1 35519


