
Artikel Nr: 4002

Dubbelzijdige Acrylic Schuimtape (HPA-transparant)

Drager: N.v.t.

Rek tot breuk in %: 800 - 900%

Lijmsysteem: High Performance Acrylic

Liner: LDPE rode liner

Kleefkracht: > 75N/25mm RVS. Max kleefkracht na 72 uur

Technische specificaties:

Temperatuurbereik: -40°C / +100°C (Kort 160°C)

> High performance acrylic schuimtape met zeer hoge kleefkracht
> AFTC tapes combineren het gemak van tape met de kracht van o.a.schroeven, popnagels, lassen en vloeibaar lijmen
> Een verbinding met deze tape behoudt zijn sterkte, ook onder zware omstandigheden
> Voor  permanent en onzichtbaar verbinden van o.a.: Glas, aluminium, staal, RVS, acrylaat, polycarbonaat, PET-G 
> Deze professionele montage tape is geschikt voor zware afschuif-, afpel- of trekbelasting
> Beschikt over een grote mate van interne sterkte
> Goede opvang van krimp en rek in de gemaakte verbindingen, ook bij verbinding tussen verschillende materialen
> In hoge mate UV-, vocht- en verouderingsbestendig, daardoor geschikt voor binnen en buiten toepassingen
> Bestand tegen nagenoeg alle weekmakers
> Op onregelmatige of zeer gladde oppervlakken is het raadzaam een goed hechtende primer te gebruiken, soms in 
combinatie met het vooraf opschuren van de ondergrond
> Onbewerkt aluminium dient altijd te worden voorbehandeld in 3 stappen: 1: Reinigen 2: Schuren of zandstralen 3: 
Opnieuw reinigen
> Plastisch elastisch bereik: Kan 50% vervorming aan zonder verlies van eigenschappen
> Origineel AFTC product

LET OP: Oppvervlakken vooraf schoon, droog en vetvrij maken. Om een goede verbinding te krijgen moet de tape goed 
aangedrukt worden. De verbinding is op zijn maximale sterkte na 72 uur

Lijmresten na verwijderen: Ja

Met de hand scheurbaar: Nee

Densiteit: 900 kg/m³

Lengte Breedte KleurDoosinhoud DikteBestelnummer Winkelass.

633 Glasheldermm 25m 1,0 mm4002TR6331 6

10 5 Glasheldermm 120m 0,5 mm4002TR10505 10

1033 Glasheldermm 30m 0,5 mm4002TR103305 10

1033 Glasheldermm 30m 0,5 mm4002TRPP103305 10

12 5 Glasheldermm 96m 0,5 mm4002TR12505W 12

12 5 Glasheldermm 96m 1,0 mm4002TR1251W 12
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1233 Glasheldermm 6m 1,0 mm4002TR12331 12

1533 Glasheldermm 20m 0,5 mm4002TR153305 15

19 5 Glasheldermm 64m 0,5 mm4002TR19505W 19

19 5 Glasheldermm 20m 1,0 mm4002TR1951W 19

1933 Glasheldermm 30m 0,5 mm4002TR193305 19

1933 Glasheldermm 4m 1,0 mm4002TR19331 19

124000 Glasheldermm 10m 0,5 mm4002DCTR12400005 12

182900 Glasheldermm 5m 0,5 mm4002DCTR18290005 18

182900 Glasheldermm 5m 1,0 mm4002DCTR1829001 18

441300 Glasheldermm 2m 1,0 mm4002DCTR4413001 44

Gebruikspecificatie:
Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht 
nadelig kan beïnvloeden. 
Alle  lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het 
totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.
Garantiebepaling:
De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor 
het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca.  12 maanden, bij opslag  op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur 
rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed 
aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vind u voortaan op onze website: www.berkleba.nl
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