
Produkt:

: 900087 900089
: 8719439000872 8719439000896

: 100m 100m
: 0.625m 0.625m
: Fargeløs Fargeløs

: 50 μm 100 μm

: Polyolefiner Polyolefiner

: Akrylat Akrylat

: 315 cN/cm 450 cN/cm

:
: >100 > 200

: > 450 > 500

:
: > 0.8 (daN/cm) > 1.4 (daN/cm)

: > 0.5 (daN/cm) > 1.2 (daN/cm)

: 0 måneder

Beskyttelsesfilmen må påføres innen 6 måneder fra mottakelsesdatoen.
Delene som er beskyttet med beskyttelsesfilmen, må ikke utsettes for dårlig vær.

Vi ber kunden gjøre tester for å sikre at denne absorpsjonsdifferansen ikke har en negativ innvirkning på den beskyttede overflaten.

Påføring

Beskytter mot skader av skitt, riper og verktøymerker under hele brukssyklusen.

Filmen må fjernes igjen innen 4 uker.
Anbefalt installasjon mellom 15 ° C og 50 ° C.

0

Behandling

langsgående

Beskyttelsesfilmen må oppbevares i originalemballasjen, under rene, tempererte forhold.

Oppbevaring

Beskyttelsesfilm for tekstilgulvbelegg.

Ovenstående data er omtrentlige verdier, de er oppnådd i våre laboratorier og eksterne testinstitutter. De kan også vise mindre verdier som følge av variasjoner i testutstyret.
Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten varsel.

 Det er brukerens ansvar å vurdere egnetheten av våre produkter for det tiltenkte formålet.
En profesjonell og dermed vellykket bearbeiding av produktene er utenfor vår kontroll. Garanti kan derfor kun gis for produktenes kvalitet, og ikke for bearbeidingen av produktene. 

Forsiktighet bør utvises ved oppvarming med infrarød stråling av overflater beskyttet av den trykte beskyttelsesfilmen: Den trykte overflaten på filmen kan absorbere infrarød stråling 
med en annen hastighet enn den ikke-trykte overflaten.

PrimaCover Carpet

Tekniske data

Teknisk datablad

Artikkel nr.
EANnr.
Dimensjoner

lengde
bredde

Farge

tverrgående

Beskyttelsesfilmen må plasseres på en ren og tørr overflate, utført uten rynker eller bobler. Strekningen av filmen under 
påføring må være <1%.

AFERA 5004tverrgående

AFERA 5006Tykkelse

langsgående

Materiale

 Testmetode 

Lim
Vedheft AFERA 5001

Bruddforlengelse (%)

Bruddkraft

18.05.2021
TDS_PrimaCover_Carpet_V04

Primaverde BV
Industrieweg 22a

NL-5145PV Waalwijk
Tel. +31 416 820 248

www.primaverde.nl


	TDS

