
ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning
Självhäftande band täckt av svampformade plastpiggar som
överlappar varandra när man trycker ihop dem.
Detta system möjliggör osynlig fastsättning som kan öppnas och
stängas.
Det dubbelhäftande bandet garanterar säker och snabb fastsättning
utan borrning på alla typer av underlag (färg, tapet, trä, plast, klinkers,
metall, glas m.m.).

Tekniska detaljer
Max belastningsmotstånd: 3.5 kg/cm².
Antal piggar per cm² : 42.
Installationstemperatur: +15 till +30 °C.
Temperaturbeständighet: -30 till +90 °C.

Råd
Optimal vidhäftning efter 24 timmar.

Tillämpning
Inredning av verkstaden och fordonet, fastsättning av skyltar,
båtutrustning, installation av paneler (som gör det möjligt att komma
åt kablar), ventilationsgaller m.m.

Användningssätt
1. Avfetta och rengör noga ytorna som ska du ska fästa bandet på.
2. Klipp till två band i önskad längd.
3. Tryck hårt i 30 sekunder på banden som ska sättas fast. Vänta i 24

tim.
4. Pressa ihop de två banden och se till att du hör ett klick som anger

att de sitter ordentligt.
5. Öppna för att separera de två banden genom att dra isär dem.

Egenskaper
Längd (m) : 2
Bredd (mm) : 25
Tjocklek (mm) : 5.4

Fördelar
Ingen borrning behövs.
Kan öppnas igen.
Praktisk rulle.
Mycket god fuktbeständighet.

Kardborretejp 2 m
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Emballage Överförpackning 1

Överförpackning 2

LOGISTIKINFORMATION

Kartong
Höjd (cm) : 25
Längd (cm) : 14,5
Djup (cm) : 14,5

Nettovikt (kg) : 0,09
Totalvikt (kg) : 0,11

Kartong
Höjd (cm) : 30
Längd (cm) : 15,5
Djup (cm) : 15,5

Nettovikt (kg) : 1,1
Totalvikt (kg) : 1,2410x

Palett
Höjd (cm) : 155
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80

Nettovikt (kg) : 210,8
Totalvikt (kg) : 220,81700x
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