FIȘĂ TEHNICĂ

Bandă adezivă Gorilla® Heavy Duty
Mounting Tape
.
Descriere produs:

Banda adezivă Gorilla Heavy Duty Mounting Tape asigură o soluție
rapidă și eficientă pentru executarea operațiunilor de montare și
reparare, acolo unde sistemele tradiționale dau greș. Această bandă
adezivă industrial este foarte rezistentă și este potrivită pentru
suprafețele netede și aspre, oferind o aderență instantanee,
transparentă și rezistentă la apă. Această bandă lipește definitiv
metal, lemn, sticlă, cărămidă, ceramică, piatră și majoritatea
materialelor plastice.

Componentele produsului:
Dimensiune standard:

Spumă acrilică transparentă și adeziv, suport transparent detașabil

1,50 lungime x 2,5 cm lățime

Proprietăți fizice:
Proprietate
Grosime
Adezivitate inițială
Aderență la oțel, 90
deg,
Forfecare statică, 1" x
1", 1000g, SS
Alungire
Interval de
temperatură - Aplicare

Standard
39 mils
10 lbf / in

Metric
0,99 mm
2

2

44 N / 6,5 cm

Metodă de
Nu testare
este cazul
PSTC 16

14 lbf / in

62 N / 25 mm

PSTC 101

> 10.000 minute

> 10.000 minute

PSTC 107

300 %

300 %
o

Peste 50 F

o

Peste 10 C

PSTC 31
Nu este cazul

Cele mai bune rezultate la temperatura camerei
Interval de
temperatură - În
Service

o

până la 194 F (pe termen
o

lung) până la 302 F (pe
termen scurt)

o

până la 90 C (pe termen

Nu este cazul

o

lung) până la 150 C (pe
termen scurt)

Notă: informațiile și datele tehnice din această fișă tehnică au doar caracter informativ și nu trebuie utilizate în
loc de specificații. Informațiile sunt furnizate cu bună-credință, cu teste efectuate de Departamentele de Asigurare
a Calității și Service Tehnic. Rezistența îmbinării și timpii de întărire depind de un număr de factori cum ar fi:
umezeala, conținutul și temperatura din timpul asamblării și întăririi, de materialul de legătură și metoda de
testare. Utilizatorii trebuie să determine dacă produsul este potrivit pentru scopurile personale efectuând propriile
teste.
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