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VITOMOUNT 125 SS-70
Hoogwaardig dubbelzijdig klevend schuimstoftape op rol, o.a. geschikt voor het ophangen van spiegels.
Product opbouw
Belijming

Acrylaat

Drager

PE-schuim, antraciet of wit

Schutfolie

Gesiliconiseerd PO-Folie, groen

Gebruik
Voor permanente bevestigingen, zowel binnen als buiten, van materialen met een glad of licht onregelmatig oppervlak. In het bijzonder geschikt voor het bevestigen van spiegels, ook in ruimtes waar de luchtvochtigheid tijdelijk hoger kan zijn, zoals in badkamers. Het gebruik als spiegelkleefband op meubels werd door de LGA Nürnberg getest.

Productvoordelen
•
•
•
•

Hecht direct en heeft een uitstekende definitieve sterkte
Zeer goed bestand tegen veroudering, weersinvloeden en weekmakers.
Compatibel met traditionele spiegellakken en acrylglas
Compenseert kleine onregelmatigheden en thermische uitzettingen

Technische gegevens en producteigenschappen
Dikte

1,0 of 1,6 mm

Kleur

Wit of antraciet (1,6 mm in antraciet op aanvraag)

Pelsterkte op staal (DIN EN 1939:1996)

bij 20° C

20 N/ 25mm

Schuifsterkte op staal (DIN EN 1943:1996)

bij 20° C
bij 50° C
bij 70° C

40 N/ 625mm2
30 N/ 625mm2
20 N/ 625mm2

Temperatuurbestendigheid

- 40° C tot 100° C

Verwerkingstemperatuur

15° C tot 30° C

Verwerking
Voor de belangrijkste verwerkingsparameters en informatie met betrekking tot het reinigen van de te verlijmen oppervlakken, verzoeken wij u onze aanwijzingen voor de verwerking van montagetapes, respectievelijk voor spiegelmontage te lezen.

Houdbaarheid
Het niet-verwerkte product dient in de orginele verpakking en bij een relatieve luchtvochtigheid van 60% bewaard te worden, en is
houdbaar tot 12 maanden vanaf aankoop door de klant.

Alternatief
VITOMOUNT 125 SS-70 PBR, wit in 1,0 of 1,6 mm / antraciet in 1,0 mm, met gesiliconiseerd papier, bruin.
VITOMOUNT 125 SS-70 FBL, wit in 1,0 of 1,6 mm / antraciet in 1,0 mm, met gesiliconiseerd PO-folie, blauw.
VITOMOUNT 125 SS-100, wit in 0,8 met gesiliconiseerd PO-folie, groen.
De hierboven verstrekte gegevens zijn typische - of gemiddelde meetwaarden. Alle aanwijzingen worden op basis van onze kennis en praktijkervaringen naar beste weten gegeven. Voor ieder afzonderlijk gebruik dient
de gebruiker de geschiktheid van het kleefbandsysteem te testen voor wat betreft de relevante invloeden die bij het gebruik een rol kunnen spelen. Vragen met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid zijn geregeld
in onze algemene voorwaarden, voor zover daarvoor geen andersluidende wettelijke bepalingen gelden. Bij vragen over productveiligheid, conformiteit met betrekking tot richtlijnen en bevestigingen volgens REACH
en RoHs verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

