
 

Aluszalag 50 mikron vastag 
Sorozatszám: FX4255 

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. 
 

 
Forgalmazó:  Tel.:  +36 23/427-470 
F A R I X  K F T   Fax:  +36 23/427-427 
2040 Budaörs   e-mail:  tapes@farix.hu 
Kamaraerdei út 5.  web:  www.farix.hu 

 

 

Leírás: Tiszta, 50 mikron vastag alumínium fólia, gumi ragasztóréteggel, szilikon papír fedőréteggel. 

Üvegszálas táblák, csövek, hőszigetelő panelek, szendvicspanelek párazáró felületek összeil-
lesztésére, illesztések tömítésére, hőhídmentesítésre, stb.. használható fel. 

 

Ragasztóréteg: Szintetikus gumi. 

Méret:  Szélesség: 75mm  

 Tekercshossz: 50m 
 Cséve átmérő:  76mm 

Szin:  Ezüst + fehér védőpapír 

Műszaki adatok:  
Tulajdonság Mértékegység Érték Teszt Eljárás 

Termék típus  Egyoldalon öntapadó  

Hordozó típus  Alumínium fólia  

Ragasztó típus  Szintetikus gumi  

Szin  Ezüst  

Védőpapír típus  1 oldalon szil. papír  

Védőpapír színe  fehér  

Vastagság (alapanyag)  µ 50  

Teljes vastagság µ 100  

Lefejtési erő acélról (180°) N/cm 15  

Rolling ball tapadás cm <10  

Szakítószilárdság N/cm 45  

Szakadási nyúlás % 4  

Hőállóság °C -20°C és +100°C  

Eltarthatóság hónap 12  
 A vizsgálatok a nemzetközileg harmonizált ASTM D-1000, PSTC, EN60454-2 szabványok alapján készültek. 

 
Felhasználás:  Kiválóan alakítható, melegnek és hidegen ellenáll, kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelke-

zik. Felhasználható háztartási készülékek gyártásánál, építőiparban, autó és hajógyártánál 
egyaránt. Ragasztás előtt a felületeket meg kell tisztítani a rárakódott szennyeződéstől (por, 
pára, zsír, olaj, stb..). A védőpapírt eltávolítása a ragasztószalag felhelyezése után a felületre 
rá kell nyomni !! Ez történhet kézzel, görgőzéssel, spatulával, stb..  

Műbizonylat:  A termék az európai szabványoknak megfelel. 
A termék cikkszáma:  Aluszalag (4255) (szélesség megjelölésével) 
A termék beazonosítási adatai:  50m 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. 


