
Type Multiflex X-Treme Supreme Lean Hazard Inline Print

Corona -

Materiale behandlet PVC PVC PVC PVC PVC

PVC

Lim Acryl Gummibasert Gummibasert Acryl Acryl Gummibasert

Tykkelse 1,0 mm 0,75mm 0,9 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,9 mm

Hardhet 85 Shore A 98 Shore A 95 Shore A 95 Shore A 95 Shore A 95 Shore A

Farge gul, rød, hvit gul, rød, blå gul, rød, hvit gul, rød, hvit sort/gul gul med sort

blå, grønn orange, sort, blå, grønn blå, grønn rød/hvit eller rød skrift

orange, sort hvit,grønn, lilla orange, sort orange, sort sort/hvit hvit med blå

marine blå, skrift

grå og brun

Bredde, cm 5 - 7,5 - 10 5 - 7,5 - 10 5 - 7,5 - 10 - 86,5 5 - 7,5 - 10 - 86,5 5 - 7,5 - 10 - 86,5 5 - 7,5 - 10

X-Treme Multiflex Lean/Hazard Supreme/

Inline print

Slett metall (aluminium/jern/stål) 10 10 10 10

Epoxygulv med sklisikker sand 8 6 4 8

Epoxygulv, slett 8 8 8 8

Betong ( rent ) 7 7 7 7

Fliser 8 7 7 8

Vinyl 5 8 8 5

Kulde (-10 C) aluminium 1 5 5 1

Fukt (vann) aluminium 6 6 6 6

DuraStripe ® Datablad

Vedheft: 1 = dårlig, 10 = super

Fukt (vann) aluminium 6 6 6 6

Anvendelsestemperatur (min. temp.)  −20°C  -40°C          -40°C          -20°C         

Anvendelsestemperatur (max. temp.)    − 40°C  +40°C  +40°C  +40°C

Anbefalt montasjetemperatur >+15°C > +15°C > +15°C > +15°C

Minimums montasjetemperatur   + 5°C    +5°C     +5°C      +5°C

Kjemikalieresistens

Utendørs

Mineralske oljer

Vegetabilske oljer

Skjæreolje/kjøle/skjærevæsker (m. amin og esterforbindelser)

Basiske væsker pH: 7 - 9,5

Sterke basiske væsker pH: 9,5 - 14

Syrer pH: 2 - 7

Sterke syrer pH: 0 - 2

Desinfeksjonsmidler

Alkohol

Vann oppløsninger med klor

Oppløsningsmidler (aromatiske/alifatiske)

Halogenerede organiske oppløsningsmidler

Phthalater (og andre bløtgjørere)

Acetater og aldehyd

Ketoner (aceton)

Dårlig

Dårlig

God

God

Betinget

Dårlig

Dårlig

Dårlig

God

Resistens-egenskap

God

Betinget

God

God

God

God

God



Rengjøringsveiledning før montasje:

Underlaget, der DuraStripe®skal monteres, må være rent. Med det menes fettfritt, støvfritt og tørt.

Det anbefales å vaske med en kraftig såpeblanding, og skylle med rent vann og til sist

tørking med en fuktig klut.

Rengjøring av DuraStripe ® :

Skitten DuraStripe rengjøres med varmt vann og såpe.

DuraStripe tåler ikke kraftige oppløsningsmidler, men syrer og baser.

Fjerning av tapen:

Limrester fra tapen fjernes med et oppløsningsmiddel

1. Anvendes `citro clean` påføres det med klut på limet

2. Bruk en stiv gulvbørste og børst over limet

3. De oppløste limrester kan tørkes opp med en tørr klut

4. Vask gulvet med såpe eller evnt. Husholdningssprit for å fjerne fett på overflaten

Husk å bruke personlige vernemidler før rengjøring. Prøv først rengjøringsproduktet på underlaget.

Montasjeveiledning:

Montasjeredskaper

Vask gulvet grundig innen montasje. Underlaget skal være fettfritt, støvfritt

og tørt før montering.

Merk opp med kritt der hvor DuraStripen skal legges ut.

Trekk tapefolien av i små etapper langs krittstreken og trykk på tapen  for å få

 maksimalt feste.  maksimalt feste. 

Ved lange stykker med DuraStripe kan man med stor fordel benytte en 

DuraStripe applikator

Hjørnene skjæres til med kniv

Garanti:

DuraStripe leveres med en begrenset garanti mot produksjonsfeil på 2 år fra kjøpsdato.

Garantien dekker ikke skade forårsaket av gjenstander som f.eks paller som skubbes eller 

trekkes over på tværs av tapen.

Garanti reklamasjoner begrenses til utskiftning av DuraStripe.


