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Tuotteen nimi:

Itseliimautuva suojakalvo
IV-kanavien suojaamiseen

Artikkelin nro:

TA71301300 – 250 mm
TA71301500 – 500 mm

TA71301750 – 750 mm
TA713011000 – 1000 mm
Käyttö:

VDI 6022:n mukaisesti kulutusta kestävä, yksipuoleinen itseliimautuva sininen
polyetyleenikalvo ilmastointikanavien ja osien suojaamiseen.
Itseliimautuva suojakalvo suojaa likaantumiselta varastoinnin, kuljetuksen ja
asentamisen aikana.
Erityisen hyvät tarttumisominaisuudet sinkittyyn ja haponkestävään teräkseen.
Kalvo voidaan poistaa nopeasti ilman jäämiä. Kalvo voidaan poistaa
ongelmitta myös usean viikon jälkeen (min. 3 viikkoa).
Huomaa ettei kalvoon käärittyjä kanavia saa altistaa suoralle auringonvalolle
pitkiä aikoja. Lämpötilat suorassa auringonpaisteessa ovat paljon korkeampia,
joten kalvo voi tarttua kovemmin kiinni.
Muokattu erityisesti IV-kanavien vaatimuksiin

Ominaisuudet:

Käsittely:

Kalvo:
Väri:
Paksuus:
Liimapinta:
Sään- ja UV-kesto:

LDPE
sininen-läpinäkyvä
0,04 – 0,05 mm
polyakrylaattidispersio
max. 3 kuukautta

Käsiteltävien pintojen tulee olla kuivia, eikä niillä saa olla pölyä, öljyä,
irrotusaineita tai muuta likaa.
Käsittelylämpötila-alue (kohteen ja ympäristön lämpötila): +15°C - 45°C
Lämpötila kalvon poistamiseen (pinnan alueen lämpötila ja ympäröivä
lämpötila): >+5°C
Voit käyttää kumisia teloja isommille pinnoille kiinnitykseen.
Vältä venyttämästä kalvoa ja kuplien/taitosten

Tämä ohje ei tarjoa sitovia tietoja ja niitä tulee tulkita sellaisinaan. Tiedot ovat teknisten kehitysten ja kemianteollisuuden kehityksen mukaisia. Varaamme
oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen sekä kehittää sitä. Emme ota korvausvastuuta tästä. Käyttäjien tulisi tarkastaa tuotteen sopivuus käyttötarkoitukseen
tekemällä omia testejään.

Let’s move the air together!

Pakkaus:

Leveys: 250 mm, rullan pituus 100 m, myyntiyksikkö = 16 rullaa
Leveys: 500 mm, rullan pituus 100 m, myyntiyksikkö = 8 rullaa
Leveys: 750 mm, rullan pituus 100 m, myyntiyksikkö = 4 rullaa
Leveys: 1,000 mm, rullan pituus100 m, myyntiyksikkö = 4 rullaa

Varastointi:

Normaaleissa varastointiolosuhteissa kalvorullia voidaan varastoida 6
kuukauden ajan. Ne täytyy suojata pölyltä ja kosteudelta.

Hävittäminen:

Kanavan suojakalvo ei sisällä pehmennysaineita eikä raskasmetalleja, ja
materiaali on täysin kierrätyskelpoista. Virallisia määräyksiä noudattaen kalvot
voidaan hävittää kotitalousjätteenä.

Tämä ohje ei tarjoa sitovia tietoja ja niitä tulee tulkita sellaisinaan. Tiedot ovat teknisten kehitysten ja kemianteollisuuden kehityksen mukaisia. Varaamme
oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen sekä kehittää sitä. Emme ota korvausvastuuta tästä. Käyttäjien tulisi tarkastaa tuotteen sopivuus käyttötarkoitukseen
tekemällä omia testejään.

Let’s move the air together!

