
Technikai adatlap        

United Sealants Kétoldalú ragasztószalag PP 
 
Termékleírás: 
United Sealants kétoldalú ragasztószalag egy széles felhasználhatósággal rendelkező, erős ragasztószalag, melyet az 
építőipari szakipari munkák alkalmával használhat sokféle alapfelületre. Kiváló ragasztási tulajdonsággal rendelkezik. 
 
Tulajdonságok és előnyök: 

• Kiváló tapadási és műszaki tulajdonság sima felületeken 

• Széles felhasználási lehetőség 

• 3féle, praktikus kiszerelésben érhető el 
 
Műszaki adatok: 

• Alapanyag: polipropilén fólia (BOPP) 

• Vezető: 2 oldalú szilikonizált papír 

• Ragasztóanyag: gumibázisú 

• Vastagság: 135 mikron (+/- 15%) 

• Tapadás rozsdamentes acélhoz (180°): ≥ 8 – N/2,5cm 

• Szakítószilárdság: ≥ 35 – N/in 

• Nyúlás: nincs adat 

• Hőellenállás: -10°C - +60°C 

• Felhasználási hőmérséklet: +10°C - +40°C között 
 
Felületek és alkalmazások: 
Kiválóan felhasználható pl. építési fóliák ragasztására egymáshoz, de akár fémhez, fához, üveghez is… 
 
Használat: 
Ragasztás előtt győződjön meg, hogy az alapfelület tiszta, száraz és pormentes. Amennyiben nem, úgy érdemes a felület 
előkészítésére United Sealants Purhabtisztító spray-vel megtisztítani a felületet. 
 
Csomagolás és színek: 
Szín: sárgásbarna 
50mm x 5m – 52db/karton – Cikkszám: 8050 
50mm x 10m – 48db/karton – Cikkszám: 8051 
50mm x 25m – 24db/karton – Cikkszám: 8052 
 
Eltarthatóság: 
12 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +10°C és +25°C közötti hőmérsékleten, 50% relatív páratartalom 
mellett, fagymentes helyen tárolva. Ettől eltérő tárolási feltételek esetén a termék műszaki tulajdonságaiban negatív változás 
állhat be. 
 
Munkavédelmi ajánlás: 
Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat és ipari higiéniát. Védőkesztyű használata kötelező, használat közben ne 
dohányozzon. 
 
Címketartalom: nem veszélyes termék, szimbólum: nincs, P-mondatok: nincs, H-mondatok: nincs. 

 
Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok 

és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk 
semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. A fent említett tulajdonságok jellemzőek, és 
nem tekinthetők specifikációnak. Minden tulajdonság hozzávetőleges, és megbízhatónak vélt teszteken alapul. Ezek az értékek összehasonlítási célokat 
szolgálnak, és nem jelentenek gyártói garanciát. A felhasználónak használat előtt meg kell határoznia, hogy a termék alkalmas-e egy adott célra, és alkalmas-

e a felhasználó által alkalmazott alkalmazási módra. 
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