
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Szinte minden anyagot rögzít: tükröt, üveget, fémet, mûanyagokat, fát, követ, még nylont, polipropilént és polietilént is!

Pattex Super Fix montázsszalag:
• Egy tekercs (1,5m) akár 20 kg súly megtartására képes
• Tükör ragasztása
• Fürdôszobában, konyhában ragasztás csempére

Pattex Power Fix montázsszalag:
• Egy tekercs (1,5m) akár 50 kg súly megtartására képes
• Postaláda, névtáblák felragasztása
• Autós kiegészítôk rögzítése

ALKALMAZÁS
A ragasztandó felületek szárazak, por- és zsírmentesek legyenek. A kívánt méretre vágott montázsszalag csíkokat
függôlegesen kell a rögzítendô tárgy hátoldalára ragasztani, majd erôsen rányomni. A védôpapír lehúzása után a
tárgyat a kívánt helyre kell odanyomni. Ne érintse a ragasztót az ujjaival.

FONTOS TUDNIVALÓK
Tárolás: Száraz helyen tárolandó. A lejárati idôt a hômérséklet és a nedvességtartalom befolyásolhatja.
Felhasználható a gyártás dátumától számított 1 évig. Eltarthatóság a csomagoláson feltüntetve (hónap/év).

MÛSZAKI ADATOK
Pattex Super Fix montázsszalag:

Hôállóság: –40°C és +95°C között
Statikus nyírás (500 óra terhelés): 0,48 kg/cm2

Maximális súlyterhelés: 22 g/cm2

180°os fejtési szilárdság: 23 N/25 mm
Végsô kötési szilárdság: 24 óra elteltével
Erôsség: Sima felületen 7,5 cm ragasztószalag 1 kg súly megtartására képes.

Nylon, PP és PE felületen 25 cm ragasztószalag 1 kg súly
megtartására képes.

Pattex Montázsszalag
Kétoldalas öntapadó ragasztószalag – Super Fix és Power Fix

� Szinte minden anyagot rögzít!
� Azonnali erôs ragasztóerô
� Felragasztható csempére, üvegre, fémre,

mûanyagra, fára, kôre
� UV-álló

� Kül- és beltéren egyaránt használható
� Feldolgozási hômérséklet: 20-30°C
� Kiváló hôállóságú
� Két erôsségben kapható: Super Fix–erôs és

Power Fix–extra erôs

JELLEMZÔK

HENKEL MINÔSÉGGEL

Mûszaki termékismertetô
Érvényes: 2003. szeptember 1-tôl
Mûszaki termékismertetô

Érvényes: 2003. szeptember 1-tôl

Mûszaki szaktanácsadás: Telefon: (06-27) 314-835  • Fax: (06-27) 317-087
Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.

Telefon: (06-1) 372-5555  • Fax: (06-1) 209-1543
Internet: www.ragasztas.hu
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Pattex Power Fix montázsszalag:

Hôállóság: –40°C és +120°C között
Szakítószilárdság: 140 Ncm2

Nyúlás: 500%
Fejtési szilárdság: 45 N/25 mm
Fejtési szilárdság szakadáskor: 21 Ncm2

Nyírószilárdság: 63 Ncm2

Végsô kötési szilárdság: 24 óra elteltével
Erôsség: Sima felületen 3 cm ragasztószalag 1 kg súly megtartására képes.

Nylon, PP és PE felületen 10 cm ragasztószalag 1 kg súly
megtartására képes.

KISZERELÉS
Csomagolás: 1,5 m x 19 mm Gyûjtôcsomagolás: 6 db/karton

ÖSSZETÉTEL
Pattex Super Fix montázsszalag: akril típusú ragasztó polietilén szalagon
Pattex Power Fix montázsszalag: akril típusú ragasztószalag

Származási hely: Németország

HENKEL MINÔSÉGGEL

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munka-
körülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése elôtt célszerû próbaragasztást végezni. Jelen mûszaki adatlap
tapasztalataink alapján, a mûszaki fejlôdés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak
termékeink mindig állandó, magas szintû minôségére vállalunk szavatosságot.

Mûszaki szaktanácsadás: Telefon: (06-27) 314-835  • Fax: (06-27) 317-087
Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.

Telefon: (06-1) 372-5555  • Fax: (06-1) 209-1543
Internet: www.ragasztas.hu
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