Top Grip Tape

versie: TGT 1020191

EIGENSCHAPPEN
• Zeer sterke hechting op vele ondergronden.
• Blijvend demontabele verbinding.
• Veilig i.v.m. rondslingeren van objecten.

OMSCHRIJVING
Top Grip Tape is een zeer sterk zelfklevend klittenband met een uitmuntende hechting op verschillende materialen. Top Grip Tape is voor 1001
toepassingen geschikt en kan in zowel lichte als zware applicaties worden ingezet.
Door zijn sterke pennen op de harde zijde (Hard) en het sterk geweven polyamide op de zachte zijde (Soft), kan het aan flinke krachten worden
blootgesteld en zal zand of vuil de werking nauwelijks beïnvloeden.
Top Grip Tape is de ideale oplossing voor alle niet-permanente verbindingen. Mede door zijn krachtige lijmlaag kan Top Grip Tape op
verschillende ondergronden worden gebruikt.
De zachte zijde van het product kan tevens als bescherming voor verschillende toepassingen worden ingezet of als opvulmateriaal tussen twee
delen die elkaar door trillingen kunnen beschadigen.
Top Grip Tape is het perfecte product om alle losse of rondslingerende elektronicacomponenten en apparaten, zoals afstandbedieningen, GSM’s,
PDA’s etc. veilig en toch gemakkelijk afneembaar in de auto, truck, boot etc. te bevestigen.
Door zijn zeer sterke hechting is vaak maar een klein stukje Top Grip Tape nodig om iets goed te kunnen bevestigen.

ALGEMEEN
VERPAKKING

Rol 2 x 2,5 m (set) |Hard Rol 50 m

| Soft Rol 50 m

ARTIKELCODE

05.2350.0000

| 05.2352.0000

|05.2353.0000
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Top Grip Tape

versie: TGT 1020191

TECHNISCHE INFORMATIE
Basis:

Polyamide met acryl-polymeer lijmlaag (soft)
Nylon met acryl-polymeer lijmlaag (hard)

Afmetingen:

25 mm x 2,5m / 50 m

Kleefkracht:

± 17 N/cm

Afschuifsterkte:

0,15 N/mm² (tussen de lagen onderling)

Afpelsterkte:

0,035 N/mm (tussen de lagen onderling)

Temperatuurbestendigheid:

-15°C tot +110°C

Waterbestendigheid:

Goed

Oplosmiddelbestendigheid:

Matig (lijmlaag)

Verwerkingscondities:

+10°C tot +30°C

Soort ondergrond:

De meest voorkomende ondergronden

Voorbereiding van de ondergrond:

Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of
Innotec Seal and Bond Remover.

Methode van aanbrengen:

Juiste maat bepalen en afknippen. Schutfolie verwijderen, op de ondergrond plaatsen en goed
aandrukken.

Reinigen handen:

Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water

Houdbaarheid:

2 jaar in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities:

Koel en droog bewaren, tussen +5°C en +20°C

EAN-Code:

Set 2,5 m:5400563026885
Soft 50 m: 5400563026892
Hard 50 m: 5400563026908

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.
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