Tape Discs
PRZEZROCZYSTE SAMOPRZYLEPNE KRĄŻKI
KARTA TECHNICZNA
ST4H
KLUCZOWE KORZYŚCI
- Uniwersalne
- Bezbarwne
- Łatwe w użyciu
OPIS PRODUKTU
Tape Discs to jednostronnie klejąca taśma w formie
bezbarwnych krążków.

ZASTOSOWANIE
Tape Discs łączą większość gładkich powierzchni. Są
idealne do pakowania prezentów, zaklejania torebek,
pakowania, klejenia kopert i etykiet.

DANE TECHNICZNE

SPOSÓB UŻYCIA
Po odklejeniu foli krążki Tape Discs należy przycisnąć do
klejonej powierzchni. Pozostałe arkusze z krążkami można
przechowywać
w
opakowaniu
do
późniejszego
zastosowania.

Baza

krążek polipropylenowy
oraz powłoka kleju
akrylowego

Forma

krążki o średnicy 25 mm

Tape Discs
powierzchni.

Kolor

bezbarwny

UWAGI

Temperatura
stosowania
Odporność
temperaturowa
Zużycie

+5°C do +30°C
- 20°C do +45°C
zależy od rozmiaru,
kształtu i umiejscowienia
kolejnego przedmiotu

RODZAJE POWIERZCHNI

CZYSZCZENIE
można

ostrożnie

usunąć

z

gładkiej

Produkt nie nadaje się do stosowania na bardzo
chłonnych,
porowatych,
wilgotnych,
zakurzonych,
delikatnych i świeżo udekorowanych powierzchniach. W
przypadku wątpliwości zaleca się wykonanie prób na
małym fragmencie podłoża.
Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w
karcie bezpieczeństwa i produktu.

Gładkie powierzchnie z papieru.

OKRES TRWAŁOŚCI

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

12 miesięcy w nieotwartym opakowaniu. Przechowywać w
suchym miejscu, w temperaturze pomiędzy +5 °C a
+35°C.

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu,
tłuszczu i luźnych elementów. Zaleca się stosowanie w
temperaturze pokojowej.
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DOSTĘPNE OPAKOWANIA
ART. NR

OPAKOWANIE

30803764

120 szt.

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich
publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym
stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek
pomyłki
czy nieścisłości, które
są wynikiem
zmian
technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania
dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik
powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim
powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić
przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji,
warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą
wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik.
Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi
warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie
technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru
wyczerpującego.
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Tel.: +48 61 89 61 740
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