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Date tehnice
Baza Spumă acrilică
Compozitie Acril

Folie de protectie Banda  PE

Culoare (banda) Transparent

Culoare (folie protectie)
Roșu

Grosime (suport + adeziv) 0,50 mm

Aderență la 90° (oțel inoxidabil - 24 ore) ASTM D-3330 1650 N/m

Forfecare dinamică (oțel inoxidabil) ASTM D-1002 680 kPa
Tensiune normala (alu) ASTM D-987 700 kPa
Forfecare statică (oțel inoxidabil) ASTM D-3330 > 10000 min (încărcare = 250 g/m²)
Rezistenta la temperatura** - 40 °C → 100 °C
Temperatura de aplicare 10 °C → 40 °C
* Aceste valori pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat. ** Aceste informații se 
referă la produsul uscat .

Descriere produs
Fix ALL® Mounting Tape Transparent este o bandă de 
montaj transparentă, extra subțire, dublu adeziva, care 
creează un efect invizibil atunci când este utilizată cu 
sticlă sau materiale transparente. Ideal pentru o fixare 
rapida, usoara si permanenta a diverselor materiale pe 
sticla, oglinzi, gresie, piatra, otel, majoritatea tipurilor 
de metal, lemn lacuit, furnir si majoritatea materialelor 
plastice. Fix ALL® Mounting Tape Transparent asigură 
o aderență foarte durabilă și de lungă durată la 
suprafață și poate fi folosită atât în   interior, cât și în 
exterior.

-
-

Înlocuiește fixarea mecanică 
Parte a familiei Fix ALL®

Aplicații
- Lipirea materialelor transparente, precum 

sticla și plexiglas.
Potrivit pentru perete și tavan. 
Poate fi folosit atât în   interior, cât și în 
exterior. Poate fi folosit în baie sau în medii 
umede.

-
-
-

Ambalare
Ambalare: rola (în ambalaj blister) Lungime 
(m): 1,5 grosime (mm): 0,5 lățime (mm): 19

Proprietăți
-
-
-
-
-
-
-

100% transparent, cristal 

Ultra subțire
Rămâne transparenta după îmbătrânire 
Lipire rapidă și ușoară .Putere mare de aderență
Rezistență bună la forfecare

Conformabil, potrivit pentru substraturi curbate
Folie protectie cu eliberare ușoară 

Pentru utilizare în interior și 
exterior, rezistentă la UV
Rezistent la umiditate.
Rezistență bună la temperatură Fără timp de uscare, con-
tinuați lucrul imediat

Termen de valabilitate
Cel puțin 24 de luni în ambalajul original, sigilat, la loc 
răcoros și uscat, între +5°C și +25°C.

-----

Observație: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul 
experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a 
numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. 
Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în 
temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele 
fără notificare prealabilă.
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Substraturi
Substraturi: Substraturi cu aderenta de suprafață ridicată (de exemplu 
metale, sticlă). Cele mai bune performanțe, aderență pe suprafețe netede. 
Nu este potrivit pentru:, substraturi cu aderenta de suprafață medie (de 
exemplu, materiale plastice: ABS, PC, PS, PVC), substraturi cu aderenta de 
suprafață scăzută (de exemplu, PE, PP, PTFE, EVA). Natură: rigid, curat, us-
cat, fără praf și grăsime. Asigu rați-vă că nu există îngheț sau condens pe 
suprafață.

Pregătirea suprafeței: Se recomandă un test preliminar de 
aderență pe fiecare suprafață.

Metoda de aplicare
Metoda de aplicare: Aplicați Fix ALL® Mounting Tape Transparent 
pe toată lungimea obiectului de lipit. Aplicați banda de preferință 
pe verticală. Apăsați ferm timp de 5 secunde. Scoateți folia de 
protectie, lipiți obiectul de substrat și apăsați din nou ferm. Stratul 
adeziv al benzii este sensibil la presiune, cu cât se apasă mai ferm, 
cu atât aderența este mai bună. Presati manual timp de 5 
secunde, 70% din rezistența finală este atinsă după 20 de minute 
și rezistența finală completă este atinsă după 24 de ore.
Curatenie: Reziduurile de adeziv pot fi îndepărtate cu Soudal 
Adhesive Remover-CT sau Soudal 
Surface Cleaner.
Reparație: Cu același material.

Recomandări de sănătate și siguranță Luați în considerare igiena obișnu-
ită a muncii. Consultați eticheta și fișa cu date de securitate a materialului 
pentru mai multe informații.

Observatii
- Atât temperatura Fix ALL® Mounting Tape Transparent, cât și a 

suportului trebuie să fie temperatura de aplicare.
Nu utilizați pe suprafețe înghețate sau pe suprafețe pe care este 
prezent condens.
Nu utilizați ca adeziv pentru oglindă. Sfat: Este recomandabil să 
așteptați 24 de ore înainte de a aplica sarcina completă (în cazul cârli-
gelor).
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