
PF512 - PVC plasttape
Beskrivelse PVC plasttape med aggressiv klæber

Egenskaber PF512 er en PVC-tape med en aggressiv klæber. Kraftig PVC-film med god formbarhed.

Anvendelser Anvendes bl.a. i byggeindustrien til splejsning og tætning af plastfolier og 
forskalningsbrædder.

Opbevaring og 
holdbarhed

Overfladen, hvor tapen skal monteres, skal være ren, tør og fri for fedt og olie. Emnerne 
skal så vidt have samme temperatur.

Monteringstips Holdbarhed min. 1 år ved 21°C, 50% luftfugtighed og ikke i direkte sollys.

TECHNICAL DATA

Bærer Blød PVC 

Klæber Syntetisk gummi 

Klæber undergruppe Hot-melt 

Farve Gul 

Liner Ingen 

Tykkelse totalt 0,158 mm 6,22 Mils

Vedhæftning på rustfrit stål 3 N/25mm 0,69 Lbs/inch

Brudstyrke længderetning 72 N/25mm 16,45 Lbs/inch

Brudforlængelse længderetning 200 %

Arbejdstemperatur Mellem -20 og 50 °C Mellem -4 og 122 °F

Monteringstemperatur minimum 15 °C minimum 59 °F

Ansvarsfralæggelse: Værdierne vist i dette dokument er kun gennemsnitlige. Af juridiske grunde understreges det at oplysningerne på dette datablad er uden ansvar for
Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, og der gives ingen garantier med hensyn til nøjagtighed og fuldstændighed eller med hensyn til fortolkninger, der foretages på
grundlag af disse oplysninger Se vores leveringsbetingelser som finder anvendelse. Hver bruger bør udføre sin egen test for at afgøre hvilket produkt er egnet til
formålet og bør påtage sig alle risici og ansvarlighed i den forbindelse. Stokvis Tapes er ikke ansvarlig for nogen skader som opstår som følge af produktets uegnethed.
Mange faktorer der er uden for Stokvis Tapes’ kontrol kan påvirke produktets brug og ydelse i en bestemt anvendelse, inklusive forholdene hvorunder produktet bruges
og tids- og miljøforholdene hvorunder produktet forventes at fungere. Fordi disse faktorer kun kendes af brugeren og er inden for hans kontrol, er det vigtigt, at
brugeren vurderer Stokvis Tapes’ produkt for at afgøre om det er egnet til et bestemt formål og egnet med hensyn til brugerens anvendelsesmåde. Informationen er til
brugerens rådighed til gennemsyn. Kopiering og distribuering på den betingelse, at Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, altid citeres som kilde. Informationen er
udelukkende bestemt til orientering og ikke til kommerciel brug. Intellektuel ejendom: Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til
dette dokument og den information det indeholder. Reproduktion, brug eller afsløring til tredjemand uden tilladelse, er strengt forbudt.
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