Açıklama
TN131, kullanımı kolay rulo biçiminde tedarik edilen, kapalı
hücre yapılı, tek tarafı kendinden yapışkanlı polietilen esaslı
sızdırmazlık bandıdır.

Ambalaj
Kalınlık: 2,3
Genişlik: 10 ila 950 mm arası (istenen ölçüde kesilebilir.)
Farklı kalınlıklar, rulo boyları, paket miktarları ile ilgili
detaylar için lütfen Müşteri Hizmetleri ile görüşünüz.

Teknik Bilgi
Özellik
Köpük tipi
Köpük yoğunluğu
Yapışkan biçimi
Yapışkan tipi
Bant rengi
Uygulama sıcaklığı
Sıcaklık dayanımı
Çekme mukavemeti

Tavsiye edilen
sıkıştırma
Saklama
Raf ömrü

Sonuç
PE
33 kg/m3
Tek taraflı
SSP/DSP
Siyah
+10°C ila +30°C arası
-30° ila +60°C arası
240 kPa
30
+5°C ila +25°C’lik sıcaklık aralığında gölgeli kuru
ortamlarda saklayınız.
Tavsiye edildiği şekilde orjiinal kapalı ambalajında
saklandığında 12 ay

Hazırlık
Yapışma yüzeyleri, yapışmayı olumsuz etkileyebilecek toz,
kir, inşaat kalıntılarından arındırılmış olmalıdır.
Toz, kir ve yağ, AW421 Solvent Temizleyici kullanılarak
giderilebilir. Yüzeylerin aşınmaya karşı hassas olduğu
durumlarda, ılık su ile yıkayınız ve kurumaya bırakınız.
Uygulama yapılacak yüzey, bandın uygulanmasından önce
mutlaka kuru olmalıdır.

Kullanım Kılavuzu
Açıkta kalan yapışkan yüzü yavaş açılmalı ve dikkatli bir
şekilde uygulama yapılacak yüzeye yerleştirilmelidir.
Yerleştirme esnasında sıkışma veya gerilme olmamasına
dikkat edilmelidir - bu durum bant üzerinde soyulma etkisi
yaratabilir ve bandın yüzeyden yukarı kalkmasına sebep
olabilir.
Bant yerleştirildikten sonra gerilmeyi önlemek için, bir
ruloyla, ortadan başlayarak ve her bir uca doğru
ilerleyerek tüm genişlik boyunca eşit basınç uygulayınız.
Montaj bandının dış hava etkilerine karşı yalıtım yapması
isteniyorsa, bandın orijinal kalınlığının %20 ’si, güvenlik
uygulamaları için %30’u ölçüsünde sıkıştırılacak şekilde
uygulanması gerekir. Aşırı sıkıştırmadan kaçınılmalıdır.
Köşeler 45° kesilerek veya bant uçları birbirine sıkıca
değecek şekilde birleştirilmelidir. Her durumda, birleşen
yüzlerin sıkışmasını ve sıkı bir birleşme oluşmasını
sağlamak için bantlar, temiz bir şekilde gerekenden biraz
daha uzun kesilmelidir.

TN131
Tek Tarafı Yapışkanlı PE Bant
TN131, benzer olmayan metaller arasında, ya
da
titreşimin,
darbenin
veya
genleşmenin/büzüşmenin
absorbe
edilmesinin gerekli olduğu durumlarda
yalıtım amaçlı bir ara eleman olarak kullanılır.

Temel Faydalar
Sarsıntı, titreşim ve ani hareketlere karşı
mükemmel yalıtım
Isı geçişini, galvanik korozyonu ve ses
geçişini engelleme
Herhangi özel bir alet veya malzeme
kullanımı gerektirmez, kullanımı son derece
kolaydır.

TN131
Tek Tarafı Yapışkanlı PE Bant

Lütfen dikkate alınız.
Bekleyen suyun bulunduğu uygulamalarda kullanmayınız.
Etkin bir sızdırmazlık elde etmek için bant minimum %30’luk
sıkışma altında olmalıdır.Ürünün, proje detayına uygunluğunu
tayin etmek üzere kullanıcının kendi denemelerini yapması
tavsiye edilir.Bandın solventlerle veya aşındırıcı kimyasallarla
teması önlenmelidir.Fitil yerine kullanıma uygun değildir.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri
Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve
anlaşılmalıdır.

tremco illbruck temsilcileri ihtiyaç
duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek
sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44
66 numarasını arayabilirsiniz.
Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup
garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında
kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve
şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş
öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016’da hazırlanmış olup,
bu tarihteki güncel teknik bilgi ve
tecrübelerimize dayanmaktadır. tremco
illbruck ürünlerin şartnamelerini herhangi bir
zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün
garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir.
Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak tremco
illbruck’a sorumluluk yüklenemez.
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