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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.

ΕξαιρΕτικα ισχυρή ταινια στΕρΕωσήσ διπλήσ όψήσ
Double Fix Tape

6305458 - Bison DouBle Fix Μπλίστερ 1,5 m x 19 mm πολύγλωσσο

προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας : Για καλύτερα αποτελέσματα, 
καθαρίστε πρώτα τις επιφάνειες που πρόκειται να κολληθούν (π.χ. με οινόπνευμα 
ή με white spirit).

εΦΑρΜογΗ
Χρήση: 2 εκατ. ανά 350 γρ
οδηγίες χρήσης:
Πρώτα μαρκάρετε τις γωνίες του αντικειμένου στην επιφάνεια γιατί στην 
προσπάθεια επανατοποθέτησης καταστρέφονται οι ταινίες. Απλώστε αρκετή 
ταινία στην πίσω πλευρά του αντικειμένου (2cm ανά 350g). Αφαιρέστε το 
προστατευτικό φίλμ, τοποθετήστε το αντικείμενο στη θέση του και πιέστε 
σταθερά. 
λεκέδες / υπολείμματα : Αφαιρέστε υπολείμματα κόλλας από την ταινία με 
διαλυτικό (white spirit).
σημεία προσοχής : Μην αγγίζετε το αυτοκόλλητο, καθώς αυτό μειώνει την 
κολλητική δύναμη της ταινίας.

ΧροΝοσ σΚλΗρύΝσΗσ*
τελική δύναμη συγκόλλησης μετά από : Περίπου 24 ώρες
* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που 
χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

τεΧΝίΚεσ ίΔίοτΗτεσ
Αντοχή στην υγρασία : Καλό 
Αντοχή στη θερμοκρασία : -20°C - +70°C 
Αντοχή στα χημικά: μέτριος

τεΧΝίΚεσ προΔίΑγρΑΦεσ
Βασικό συστατικό: Αφρός με συνθετικό λάστιχο
ειδικές προδιαγραφές: Επένδυση : λευκό χαρτί σιλικόνης
Συγκολλητικό: συνθετικό καουτσούκ
Φορέας: αφρός PE
Πάχος χωρίς την επένδυση [μm]: 900
90 ° δύναμη αποκόλλησης σε χάλυβα (N / 25 mm): 40

σύΝθΗΚεσ ΔοΚίΜΗσ / εΚτελεσΗσ 
Η αντοχή της κόλλας εξαρτάται από την ποιότητα της επιφάνειας καθώς και από 
το υλικό και το βάθος του αντικειμένου, η μέγιστη πρόσφυση που καθορίζεται με 
τη συγκόλληση επίπεδων μεταλλικών αντικειμένων (βάθος <10 mm) σε ομαλές 
και καθαρές μεταλλικές επιφάνειες.

σύΝθΗΚεσ ΑποθΗΚεύσΗσ
Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.  Αποθήκευση σε στεγνό, 
δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

 

περίγρΑΦH προioΝτοσ
Εξαιρετικά ισχυρή ταινία στερέωσης διπλής όψης για μόνιμη τοποθέτηση και 
συγκράτηση αντικειμένων σε εσωτερικούς χώρους. Η απλή εναλλακτική λύση 
στις βίδες και τα καρφιά. Παρέχει μόνιμη και ασφαλή συγκράτηση σε σχεδόν 
όλες τις λείες επιφάνειες, π.χ. μέταλλο, πλακάκια, πλαστικό, γυαλί και βαμμένο 
ξύλο. Ιδανικό για τοποθέτηση κατόπτρων, μικρών άγκιστρων , πινακίδων, 
γάντζων, ραφιών, καλωδιακών καναλιών, διακοσμητικών αντικειμένων, 
διακοσμητικών προφίλ και πολλά άλλα. Δέχεται εντάσεις  μετά από 60 λεπτά. 
Ανθεκτική στην υγρασία.

πεΔiο εΦΑρΜογHσ
Για γρήγορη, καθαρή και εύκολη τοποθέτηση και στερέωση αντικειμένων 
όπως καθρέφτες, πιάτα σαπουνιού, άγκιστρα ανάρτησης, πινακίδες, πλαστικά 
στηρίγματα κλπ. Σε ομαλές και ομοιόμορφες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους. 
Κατάλληλο για μεταλλικά, πλακίδια, πλαστικά, γυαλί, βαμμένο ξύλο κ.α. Ιδανικό 
για χρήση σε χώρους υγιεινής και κουζίνας. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ Εφαρμογή σε 
ακατέργαστες επιφάνειες (πέτρα, διακοσμητικό γύψο) και κάλυψη τοίχου από 
βινύλιο.

ίΔioτΗτεσ
· Ανθεκτική στην υγρασία
· Υψηλή συγκολλητική ικανότητα: 350g / 2 εκατοστά ταινίας
· Γρήγορη
· Λευκή

προπΑρΑσΚεύΗ
συνθήκες εργασίας: Η ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας είναι 10 ° C.
Απαιτήσεις επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και 
απαλλαγμένη από σκόνη, σκουριά και γράσο.


