
Barva šířka délka/návin
Polyesterové lepicí pásky

66m

 Tato polyesterová lepicí páska se vyznačuje extrémní teplotní odolností od -50°C do 200°C a vynikající chemickou rezistencí. Páska je  
 vyrobena z polyesterové fólie, na jedné straně opatřené silikonovým lepidlem.

 Nejčastější použití: při galvanickém pokovování, při výrobě desek plošných spojů, v lakovnách k maskování ploch, při práškovém lakování a 
 následném vypalování, překrytí švů na formách, dále  přidržení a spojení špatně přilnavých povrchů, jako například silikonových krycích 
 vrstev, přidržení částí nebo utěsnění vakuových pytlů při zpracování atd.

 Po použití lehce odstranit bez poškození povrchu a bez zanechání stop a zbytků lepidla.
 Oblast použití: armáda, automotive, doprava, elektronika, speciální vozidla, stavebnictví, tisk apod. 

  Odolnost pro  UV:            ano/velmi dobrá
 Odolnost proti vlhkosti:    ano/vynikající

  Teplotní odolnost:            -50 až +200°C
  OUT/IN aplikace:               ano/enkovní i vnitřní použi

  Pevnost v tahu:                  998.0 N/100mm
  Prodloužení při přetržení v %: 1,48

 Tloušťka pásky:                  0,082mm

 Norny:
 ASTM D3330
 ASTM D3652
 ASTM D3759
 F.A.R. 25.853(a)
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 Stříbrná polyesterová lepicí páska má široké spektrum využití. Používá pro spojování a aplikace s rouny. Podklad je tenký polyester s vysokou 
 pevností v tahu, který je odolný vůči oděru a přispívá tak k omezení zmetků, přičemž je odolný vůči roztržení při hrubém zacházení i namáhání. 
 Díky dobré odolnosti vůči chemikáliím a rozpouštědlům pomáhá páska omezit počet zmetků vzniklých působením chemikálií a rozpouštědel. 
 Také splňuje požadavky na malou tloušťku, takže nenarušuje činnost většiny strojů. Páska odolává široké škále teplot od -50 °C do 148°C. 
 Kontaktní akrylové lepidlo přilne při kontaktu a drží bezpečně. 

 Obvyklé aplikace:
 - spojování nebo označování vad
 - utěsňování, označování a ochrana
 - páskování pozitivů
 - dekorativní lemy
 - značení defektů, když se požaduje reflexní snímání
 - dekorativní páskování a vysekávání
 - dekorativní lemy
 Používá se pro světelnou a tepelnou reflexi, jako indikátor pro zařízení detekující kovy apod

 3M™ polyesterová lepicí páska je vhodná pro náročné aplikace ve spojení s grafikou, fotografováním, povrchovou úpravou kovů a elektroniky.
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