Ampacoll FE
®

Taśma do montażu stolarki okiennej

 Brak kleju w pustce okiennej
 Podzielony, łatwy do usunięcia
pasek zabezpieczający
 Do zewnętrznych połączeń
okiennych należy użyć produktu
systemowego Ampacoll® XT,
60 mm

Ampacoll® FE
do połączeń okiennych

do narożników
Szczegóły techniczne:

Wymiary rolki
Długość: 25 m / Szer.: 60 mm / Grubość: 0,3 mm
Zawartość kartonu
10 rolek = 250 mb

Paleta
34 kartony = 8'500 mb

Znaki handlowe i raporty z testów
 Zgłoszenie patentowe w Szwajcarii
Nr 0142/00 z dnia 25.01.2000
 Niemiecki wzór użytkowy (DGM)
200 01 626.1
 Europejski patent nr 1 120 502
 Raport Niemieckiego Instytutu
Systemów Okiennych (ift) na
www.ampack.eu

Czas przechowywania

2 lata

Temperatura robocza

Powyżej -5 °C

Odporność na temp.

-30 do +90 °C

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Gwarancja producenta obejmuje
koszty demontażu
i wymiany jak
również szkód
wynikowych,
łącznie z
materiałami na
wymianę.

ISO 9001:2008
Swiss Research

Optymalna do zastosowania z
następującymi materiałami:
 Folie parochronne i paroizolacyjne
 Folie polietylenowe
 Heblowane drewno
 Metale (aluminium, stal itp.)
 Komponenty polietylenowe (np. panele)
 Komponenty PVC (np. okna)

Wskazówki zastosowania
Łączone powierzchnie powinny być czyste, suche, odtłuszczone oraz pozbawione kurzu.
Przestrzeń bez kleju oraz wąska strefa z klejem
Dzięki przestrzeni bez kleju taśma Ampacoll® FE jest łatwa w użyciu w narożnikach (okna / węgary). Wąską część z klejem należy
przykleić do ramy okiennej. Odporny na rozerwanie pasek zabezpieczający łatwo się zdejmuje nawet w wąskich narożnikach.
Szeroka strefa z klejem
Zamocuj taśmę Ampacoll® FE w narożniku okiennym w taki sposób, aby szeroką cześć z klejem można było przykleić po zdjęciu
drugiego paska zabezpieczającego. Podzielony pasek zabezpieczający umożliwia prefabrykację na hali oraz dokończenie procesu
montażu i zabezpieczania okien na placu budowy.
Innowacja w technologii klejenia

SEP2010

Ampacoll® FE jest taśmą z syntetycznych włókien z zastosowaniem tkaniny maskującej, na której po jednej stronie nałożony został
modyfikowany klej akrylowy. Ampacoll® FE posiada przestrzeń wolną od kleju oraz podzielony, łatwo usuwalny polietylenowy pasek
zabezpieczający. Dzięki przestrzeni wolnej od kleju taśma Ampacoll® FE może zniwelować siły ścinające spowodowane ruchami
komponentów bez odrywania się taśmy. Prawdziwe udogodnienie w konstrukcjach drewnianych.
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