Robimy taśmy na okrągło

Taśma pakowa FREEZER oraz PVC to taśmy na mocnych foliach a zastosowany klej kauczuk syntetyczny oraz
kauczuk naturalny powoduje iż ich zakres temperatury gwarantuje magazynowanie w chłodniach.
Taśmy dostępne w kolorach : Biały, Brąz, Transparent.

Standardowe rozmiary:
✓

Szerokość – 38mm, 45mm, 48mm, 50mm, 72mm, 75mm

✓

Długość – 54m, 60m, 66m, 900m, 990m

Dane techniczne:

Nośnik folia BOPP

PVC

Freezer

Kleistość (metoda kulki)

2 cm

6 cm

Przyczepność do stali (dla kąta 180°)

4 N/cal

13,5 N/cal

Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość)

75 %

160 %

Grubość folii

33 µm

25 µm

Grubość całkowita

53 µm

45 µm

Ilość kleju

18

Rodzaj kleju

Kauczuk naturalny

Temperatura podczas aplikacji

10°C do 45°C

6°C do 45°C

Odporność na temperaturę po aplikacji

-25°C do 65°C

-21°C do 45°C

g/m2

17 g/m2
Kauczuk syntetyczny

Tolerancja pomiarów +/- 3 %

Istnieje możliwość zmiany rozmiarów produktu na życzenie klienta.
Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas testów i analiz przeprowadzonych zgodnie
z normami na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania.
Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, zalecamy, aby użytkownik przed dokonaniem
ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne.
Przechowywanie
Gwarantowana wydajność taśmy w ciągu pierwszych 12 miesięcy. Rolki taśmy należy chronić przed długotrwałym działaniem światła
słonecznego i innych źródeł promieniowania UV. Zalecany zakres dla temperatury przechowywania to od 10 do 25 °C.
Zalecany zakres wilgotności w pomieszczeniu do przechowywania to od 20 do 80 %.
Bezpieczeństwo
Produkt nie zawiera żadnych niebezpiecznych ani niezdrowych składników.
Wszystkie nasze taśmy są zgodne z europejską dyrektywą dotyczącą opakowań 2004/12/C
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