
 

Papír maszkoló szalag 120°C  

(S 9130S) 
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 

 

 

Hordozóanyag: 160 µm vastag, enyhén kreppelt papír 

Ragasztóréteg: Természetes kaucsuk, hőállóság: 120 fok 

Méret:  Vastagság:  160 µm 
 Szélesség: 19mm, 25mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm 
 Tekercshossz:  50 fm 

Szín:  tört fehér 

Felhasználás:  Nagy szilárdságú maszkolás, kitakarás, rögzítés, felületvédelem építőipar és ipari 
felhasználók számára, amikor 120 fokos hőállóságra szükség van.  

 

Műszaki adatok:  
 

Tulajdonság Mértékegység Érték Teszt Eljárás 

Teljes vastagság  µ 160 AFERA 5006 

Lefejtési erő acélon N/cm 2,3 AFERA 5001 

Szakítószilárdság N/cm 44 AFERA 5004 

Szakadási nyúlás % 9 AFERA 5005 

Maximális hőállóság  
maximum 30 percig 

°C 120 
 

 
Előnyös tulajdonságok:   

-  jól tapad egyenetlen felületen, lakkoknak, oldószereknek ellenáll 

- eltávolítható anélkül, hogy ragasztó visszamaradna 

- kézzel téphető 

- a papír telítettsége miatt könnyen letekercselhető 

- 120°C-ig 30 percen keresztül hőálló 

Tárolási Javaslat:  Eredeti csomagolásban, sugárzó hőtől, párától, oldószergőztől és portól mentes he-
lyen a vágási felületén +10°C és +30°C között tárolva legalább 1év.  

 
Műbizonylat:  A termék az európai szabványoknak megfelel 

A termék cikkszáma:  Krepp ragasztószalag (9010) 120°C 
A termék beazonosítási adatai:  19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm szélesség 
Gyártási dátum:  A Farix Kft. belső ügyviteli rendszere tartalmazza, 

amely az eredeti vevőszámla segítségével visszakereshető.   

 
Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2021. december 31. 


