PT 122

Informação do Produto
A mascara de aplicação é baseado em um filme
de papel de alta tensão possuindo cola de
borracha natural médio tack (Medium Tack). A
mascara é adequada para transferir letras e
símbolos cortados de vinil autoadesivos de todos
os tipos e qualidades.

Apenas como ênfase segue as seguintes
propriedades:
•

Borracha natural antienvelhecimento e antiUV.

Dados técnicos
Característica:

Papel Especial com cola

Adesivo:

Cola Natural

Aderência [N/cm]:

2,10

+/- 10 %

Espessura [mm]:

0,10

+/- 5 %

Medidas Padrões

•

A mascara é de fácil desenrolar e de
posicionar em superfícies planas.

1.220 mm x 50 m

•

Aderência constante dentro de uma certa
tolerância.

Ficha de Segurança

•

AdequadAs para aplicações com água.

Quando usado em condições normais, este produto não gera
ou liberar substâncias ou produtos químicos perigosos.
Este é um produto sem perigoso de acordo com o atual norma
GefStoffV e Critérios da União Europeia (EU). Portanto, não é
necessário preparar uma FISPQ - Ficha de Informações de
Segurança de Produtos Químicos para este produto.
A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos
serve apenas para fornecer informações de acordo com
Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e está disponível
mediante pedido. Este produto não é um produto perigoso no
que diz respeito à legislação transporte; Tão pouco contém
substâncias que são perigosas para água. Após o uso, o
descarte do produto deve seguir as normas legais da
localidade/nação.
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