Fișă tehnică

Bandă adezivă Gorilla Tape®
Descriere produs:
.

Banda adezivă Gorilla Tape este concepută să fixeze elementele
dificil de lipit.
Aceasta oferă o aderență superioară pentru reparații de lungă durată.
Fixare extra puternică:
adezivul cu grosime dublă umple orificiile din suprafețele aspre,
neuniforme.
Rezistența la intemperii:
stratul dur de protecție pentru toate tipurile de vreme creează o
barieră împotriva fenomenelor nefavorabile.
Rezistență sporită:
Suportul strâns țesut o face deosebit de rezistentă, însă poate fi ruptă
cu mâna.

Componentele prod.

Suport
Adeziv

Dimensiuni standard

32 m lungime x 4,8 cm lățime
11 m lungime x 4,8 cm lățime
Bandă adezivă Handy Roll (rolă) 9 m lungime x 2,5 cm lățime
Tough &Wide 27 m lungime x 7,3 cm lățime

Polietilenă peste țesătură din bumbac
Cauciuc natural și sintetic

Proprietăți fizice
Proprietate
Grosime

Standard
16,75 mils +/- 1,5

Metric
0,43 mm +/- 0,04

Aderența la oțel

85 oz/in lățime

2,4 kg/25 mm

ASTM D3330

Aderență la suport

80 oz/in lățime

2,3 kg/25 mm

ASTM D3330

Rezistență la întindere

50 lbs/in lățime

22,7 kg/25 mm

ASTM D3759

Alungire
Interval temperatură de
lucru

21%
Continuu, până la
o

150 F Intermitent,

21%

Metodă de
Nu este cazul

ASTM D3759
o

Continuu, până la 66 C
Intermitent, până la

Nu este cazul

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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