
6314096 - GRIZZLY TAPE® - BISON ΤΑΙΝΊΑ 10M

GRIZZLY TAPE®
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΙΣΧΥΡΉ ΤΑΙΝΊΑ ΕΞΏΘΗΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΊΟΥ (PE), ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ
∆ΙΆΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Εξαιρετικά ισχυρή υφασμάτινη ταινία εξώθησης πολυαιθυλενίου
 (PE), με εξαιρετική διάρκεια και ανθεκτικότητα στις καιρικές
 συνθήκες. Αυτή η υφασμάτινη ταινία μπορεί εύκολα να κοπεί με
 το χέρι και στις δύο κατευθύνσεις.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Κατάλληλη για αδιαβροχοποίηση, στερέωση, ενίσχυση
και σύνδεση για κάθε είδους εργασίες σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους, σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Εξαιρετικά
ανθεκτική, ειδικότερα για υπαίθριες εφαρμογές.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
• Εξαιρετικά ισχυρή (υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό) 
• Για εφαρμογές μακράς διάρκειας 
• Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, τη θερμοκρασία και την
 υπεριώδη ακτινοβολία 
• Αδιάβροχη 
• Μπορεί εύκολα να κοπεί με το χέρι 
• Ομοιόμορφο αποτέλεσμα 
• Επιπλέον πάχος 
• Αφαιρείται χωρίς κατάλοιπα

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Απαιτήσεις επιφάνειας:   Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή,
χωρίς σκόνη και λιπαρότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
Stick and press well the tape onto the object without touching
the adhesive as this reduces the adhesive strength.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Remove possible tape residue with white
spirit.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Carrier type: PE extruded, with polyester/
cotton weaving

Βασικό συστατικό: Natural rubber

Initial tack: Υψηλή

Ελάχιστη αντοχή στη
θερμοκρασία:

-10 °C

Μέγιστη αντοχή στη
θερμοκρασία:

60 °C

Αντοχή στην υγρασία: Πολυ Καλό

Αποφλοίωση: 17 N/25mm

Αντοχή σε εφελκυσμό (N/25
mm) Περίπου:

147 N/25 mm

Πάχος (mm): 0.3 mm

Αντοχή στην UV
ακτινοβολία:

Καλό

Χρώμα: Μαύρο

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Να φυλάσσεται μέσα σε ερμητικά κλειστή συσκευασία σε στεγνό
και δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού
πάγου.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες
εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του
προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.

Bison International B.V. - P.O. Box 160 - NL 4460 AD Goes www.bison.net 1
20220130


