Ampacoll INT
®

Akrylowa taśma klejąca do dwóch
rodzajów zastosowań

 Wytrzymała, rozszerzalna,
łatwa do oderwania ręcznie
 Żadnych wycieków kleju po
bokach
 Możliwość użycia od -5 °C
 Prześwitująca, z nadrukowaną
linią pozycjonującą

Ampacoll® INT
do zakładek

do przepustów
Szczegóły techniczne:

Wymiary rolki
Długość: 40 m / Szer.: 60 mm / Grubość: 0,25 mm
Zawartość kartonu
10 rolek = 400 mb

Paleta
42 kartony = 16'800 mb

Prawa ochronne
 Szwajcarski patent nr 695 675
 Szwajcarski wniosek patentowy
nr 0069/04 z dnia 19.01.2004

Czas przechowywania

2 lata

Temperatura robocza

Powyżej -5 °C

Odporność na temp.

-20 do +80 °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 paroizolacje
 Folie polietylenowe
 Heblowane drewno
 Płyty OSB
 Płyty wiórowe
 Płyty gipsowe*
 Płyty włóknowo-gipsowe*
 Metale (aluminium, stal itp.)
 Komponenty polietylenowe
(np. panele)
 Komponenty PVC (np. okna)
* należy użyć podkładu

Wskazówki zastosowania
Łączone powierzchnie muszą być czyste, suche, odtłuszczone oraz pozbawione kurzu.
Zakładki
Jeżeli to konieczne, należy wyczyścić łączone powierzchnie. Oderwać ręcznie pasek taśmy Ampacoll® INT o odpowiedniej długości.
Przy pomocy linii pozycjonującej umieścić taśmę tak, aby była wyśrodkowana na łączeniu. Dociśnięcie taśmy polepszy związanie.
Przepusty
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Przy zabezpieczaniu przepustów takich jak krokwie, wyloty wentylacji, belki itp. należy zastosować taśmę Ampacoll® INT w miejscu
nachodzenia folii na przepust. Nie należy zbytnio naprężać taśmy, tak aby jakiekolwiek późniejsze ruchy elementów konstrukcyjnych
mogły zostać zabsorbowane.
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