
 

Páráteresztő, szellőztető szalag 
üregkamrás polikarbonáthoz 
Sorozatszám: AD3500 (halszemes design) 

Műszaki adatlap – Műbizonylat – Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat 

 

A felhasználásra vonatkozó információink tanácsadásunk, legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját kísérletekkel 
vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek- e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak, illetve feladatnak. 
Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. Mi biztosítjuk termékeink kifogástalan minőségét, 

általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerint. Az ismertetőnkben szereplő adatok a gyártó cég adatlapja alapján került kiállításra, amely 
gondos vizsgálatokon alapul. 
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Leírás: Az AD3500 sorozatú páraáteresztő, szellőztető szalag átjárhatóságot biztosít a víz és pára 

számára, egyidőben megakadályozza por és szennyeződések bejutását az üregkamrás poli-
karbonát cellákba. A termék poliészter szűrőanyagból készül. Rétegződése garantálja a szű-
rési szemcseméretet. A pára és víz számára átjárható, hosszú ideig gombaölő tulajdonságú. A 
hordozóanyag erős felépítése ellenére követi a polikarbonát lapok hőmozgását. Szabálytalan 
kontúrokhoz is alkalmazható, tömítési feladatát kiválóan teljesíti. Felhordás előtt a ragasztó-
réteget fedő védőpapírt el kell távolítani. 

Ragasztóréteg: Akril + védőpapír 

Méret:  Szélesség: 28mm széles szalag: 4,5/6/8/10mm széles – pc lapokhoz 

  38mm széles szalag: 10/16mm széles – pc lapokhoz 
  50mm széles szalag: 25mm széles – pc laphoz 
  60mm széles szalag: 32/35mm széles – pc laphoz 
 Tekercshossz: 33m, 15m, 6,5m 
 Cséve átmérő:  76mm 

Szin:  Szürke (hullámforma) + fehér védőpapír 

Műszaki adatok:  
Tulajdonság Mértékegység Érték Teszt Eljárás 

Vastagság (alapanyag)  µ 200  

Teljes vastagság µ 265  

Vízátbocsátás  liter/ m2/sec 15  

Védőpapír – fehér szilikonozott g/ m2 90  

Hőállóság °C -30°C és +80°C  

Minimális felhordási hőm. °C + 8°C  

Azonnali tapadás acélhoz N/25mm 19 FTM 9 

Lefejtési erő acélon  
(180°-30perc kötésidő után) 

N/25mm 27 FTM 1 

Lefejtési erő acélon  
(180°-24 óra kötésidő után) 

N/25mm 28 FTM1 

 
Felhasználás:  Üregkamrás polikarbonát lemezek vágási éleinek lezárására használható. Ezzel megakadá-

lyozható a nemkívánatos szennyeződések cellákba (kamrákba) bejutása, de a cellákban kép-
ződő pára és bejutott víz távozni tud. Igy a polikarbonát lap tiszta átlátszó, alga és szennye-
ződés mentes marad. Felhordás előtt a felületetnek por, pára és szennyeződésmentesnek kell 
lennie. A ragasztóréteget fedő papírt közvetlenül a felhordás előtt szabad eltávolítani. 

Fontos: Nem javasoljuk felhasználni olyan környezetben, ahol a szálló por szemcsemérete 
25mikronnál kisebb.  

Eltarthatóság:  Eredeti bontatlan csomagolásban 15-25°C között 50% relatív páratartalom mellett 2 év.  

Műbizonylat:  A termék az európai szabványoknak megfelel 
A termék cikkszáma:  Páraáteresztő (AD3500) (szélesség megjelölésével) 
A termék beazonosítási adatai:  33m, 15m, 6,5m tekercshossz, + szélesség (mm-ben) 
Gyártási dátum:  A Farix Kft. belső ügyviteli rendszere tartalmazza, amely az 
 eredeti vevőszámla segítségével visszakereshető. 
 

Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2021. december 31. 


