TAPE

Stripfix
Lim på rull

• Limer umiddelbart - ingen tørketid
• Limer opptil 80N/cm2 etter 24 timer
• Permanent fleksibel - blir ikke hard
• Trygg i bruk – avgir ingen gasser,
inneholder ikke løsemidler
• Absorberer ikke vann
• God motstandsdyktighet mot fortynnede
syrer, alkalier, mineraloljer, etc.
BESKRIVELSE:
Stripfix er et syntetisk lim og tetningsmiddel av
gummi/harpiks som reagerer på trykk. Stripfix er utviklet for å gi en aggresiv heft mellom et vidt spekter
av forskjellige materialer og underlag. Forutsatt
montert på rene og tørre ikke-porøse overflater kan
Stripfix tåle permanent nedsenking i vann uten at
forseglings- eller hefteevnen forringes. Den bør ikke
brukes vertikalt, i kontakt med løsemidler, slippmidler,
plastmaterialer tilsatt myknere, eller hvor den blir
utsatt for direkte UV-stråler. Stripfix leveres på rull.
Dekkpapiret løsner lett og er bredere enn limet.
BRUKSOMRÅDER:
-- Som en ”tredje hånd” i kombinasjon med andre lim,
f. eks. Seal&Bond.
-- Liming av vanskelige materialer som
Polyetylen og Polypropylen.
-- Liming av rammer og overbygg.
-- Forsegling av ender og sideskjøter
på profilerte trespuntvegger.
-- Forsegling av dampsikre membraner.
-- Liming av møbellister, beskyttelseslister
og trappeneser.
-- Liming av fleksible materialer til betong.
-- Montering av navneplater og skilt.
-- Liming av ulike materialer, f. eks. aluminium mot tre.
-- Reparasjon av gummimatter, dørpolstring
og tepper i biler.
-- Montering av stoff på rullgardinstenger.
-- Montering av dusjpaneler mens de skrus
fast (fungerer samtidig som tettemiddel).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Farge

Transparent/lys gul

Tykkelse

0,4 mm

Toleranse, tykkelse og bredde

< 10 %

Forlengelse

> 1000 %

Umiddelbar limstyrke

52 N/cm2

Strekkfasthet
Press nødvendig for å oppnå
20 % kompresjon av tapen
Temperaturbestandighet
Monteringstemperatur
Aldringsbestandighet
VARENUMMER

60 N/cm2 etter 10 minutter
80 N/cm2 etter 24 timer
1,6 kg/cm2
-10 °C til + 65 °C
> +10 °C
God, unngå direkte UV-stråler
FORPAKNING

N520908

9 mm x 30 m

N521208

12 mm x 30 m

N521908

19 mm x 30 m

BRUKSANVISNING:
Påfør Stripfix rett fra rullen på en ren og tørr overflate.
Ved å ta av dekkpapiret etter påføringen reduseres
risikoen for strekk eller at limet klumper seg.
Press emnet hardt fast for å aktivere limet når det er i
posisjon. (Jo lengre man presser, jo sterkere blir limet).
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