
 

Kétoldalon öntapadó PE habszalag   
1  mm vastag (311)  

 

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 
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Hordozóanyag: Nagy sűrűségű zárt cellás PE (polietilén crosslinked) hab, 1 mm vastag 
 

Ragasztóréteg: módosított akril 
 

Védőpapír:  Két oldalán szilikonozott fehér papír 
 

Méret:  Szélesség: 10mm, 19 mm, 25mm (tetszőleges) 
 Tekercshossz: 10, 25 fm (tűrés: -0/+1 m) 
 Cséve átmérő:  3” (76 mm) 
 

Szín:  Fehér 

Leírás:  Mindkét oldalon agresszív crosslinked akril ragasztóval megkent 67 kg/m3 tömegű 
öntapadó habszalag. A termék összenyomhatósága, alakíthatósága kiváló. Lágyí-
tóknak, oldószereknek, UV sugárzásnak jól ellenáll.  
Alkalmas díszítő csíkok, szegélyek, táblák, fém és műanyag profilok ragasztására 

Műszaki adatok:  

Tulajdonság Mértékegység 
Mért érték  
(átlagos) 

Mérési eljárás 

Teljes vastagság 
(hordozó + ragasztóré-
teg) 

mikron 
mm 

1100 
1.1 

AFERA 5006 

Védőpapír vastagsága mikron 110 AFERA 5006 

Lefejtési erő acélról N/25mm 16 AFERA 5001 

Statikus nyírás óra >200 AFERA 5012 

Rolling ball cm 8 PSTC 6 

Nyúlás % 220 PSTC 31 

Hőállóság °C -20-től +100-ig  

 
Műbizonylat:  A termék az európai szabványoknak megfelel. A ragasztó nem tartalmaz nehézfémeket, form-

aldehideket és aromás aminokat. Nem sorolandó a veszélyes, speciális kezelési, raktározási 
igényű ipari hulladékok közé! 

A termék cikkszáma:  Tükörragasztó (311) PE fehér, kétoldalas 
A termék beazonosítási adatai:  A kívánt szélességi méretet meg kell adni.  
Gyártási dátum:  A Farix Kft. belső ügyviteli rendszere tartalmazza, amely az  
 eredeti vevőszámla segítségével visszakereshető.   
 

Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2021. december 31.  


