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OPIS PRODUKTU    

ZASTOSOWANIE

DANE TECHNICZNE

Taśma jednostronnie klejąca na nośniku z folii poliestrowej metalizowanej aluminium, powle-
czonej klejem akrylowym. Cechuje się dobrą odpornością na starzenie i działanie temperatury. 
Jest to taśma o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i dobrej odporności na ścinanie.

Specjalistyczna taśma przeznaczona do wzmacniania, łączenia, uszczelniania i dekorowania. 
Stosowana także do łączenia wstęgi papieru i folii tam, gdzie miejsce sklejenia ma być wykry-
walne przez cały dekor metalu lub fotokomórkę. 

Zalecenia
Przed aplikacją folii/taśmy powierzchnia musi być sucha i wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych zawierających substancje antyadhezyjne. Niektóre 
tworzywa i lakiery mogą wydzielać substancje antyadhezyjne, uniemożliwiające sklejenie. Nierówności powierzchni lub ich chropowatość czy porowatość, mogą ograniczać siłę sklejenia. 
Produkty powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, płasko na uciętych brzegach roli, w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem promienio-
wania słonecznego i cieplnego, pyłu, wilgoci oraz oparów chemicznych.

Parametry techniczne oparte są na wartościach uśrednionych, wynikających z wiarygodnych pomiarów wykonanych przez producenta wg odpowiednich norm. Nie zwalniają użytkownika od prze-
prowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Informacje dotyczące przygotowania i zastosowania są wyłącznie wskazówkami i sugestiami dla użytkownika i nie mogą być 
uznane jako wiążące gdyż warunki, w jakich taśma będzie użyta są całkowicie poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do 
osób trzecich.  

Uwagi o składowaniu:
Jeden rok od daty produkcji jeśli rolki przechowywane są płasko w oryginalnym opakowani. 
Chronić od kurzu, ciepła, wilgoci, bezpośrednich promieni słonecznych i oparów rozpuszczal-
ników. Temperatura przechowywania od +10°C do +30°C.
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JENOSTRONNIE KLEJĄCA FOLIA METALIZOWANA

CHARAKTERYSTYKA

Rodzaj nośnika Poliester metalizowany

Grubość całkowita 0,06 mm; AFERA 5006

Typ kleju (strona wewn.) Akrylowy

Odporność temp. Od -30°C do +100°C

Adhezja do stali 4,4 N/c, AFERA 4001

Wydłużenie przy zerwaniu 100%; AFERA 4005

Wytrzymałość na rozciąganie 30 N/cm; AFERA 4004


