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ALKALMAZÁSTECHNIKAI ADATOK LEÍRÁSA
4010200 sz. VABER MILLENNIUM LOGO TAPE 2001
A kiállítás napja: 2000. 02. 23.
4. átdolgozás: 2002. 06. 28.
Készítette: Cecconello S.T. felelős: Girivetto Q.M.S. felelős: Favatà
1. TERMÉKLEÍRÁS
A VABER LOGO TAPE 2001 egy különleges ellenőrzött kohéziós átvitellel ellátott
rendszer, amely kitűnően alkalmas az érintkező felületre történő tiszta átvitelre.
Elsősorban a gépjárművek logojának vagy emblémájának a helyreállítására használatos.
Tökéletes a végleges rögzítést megelőző felhelyezésre és a dekoratív tárgyak rögzítésére.
2. A SZALAG ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATAI
JELLEG : egy szilikonos védőbevonatra felvitt áttetsző filmréteggel bevont tapadó szalag
MÉRET : 300 mm x 60 mm (tapadó felület : 300 mm x 50 mm)
TAPADÓ FILMRÉTEG VASTAGSÁG : 0,04 mm (*)
SZALAG VASTAGSÁG : 0,127 mm
TAPADÁS ACÉL FELÜLETRE : 8,75N/10 cm (*)
HŐELLENÁLLÁS : +180°C-ig (*)
HŐCIKLUST KÖVETŐ ELLENÁLLÁS : három ciklus után rendben 1*
ÜTÉSÁLLÓSÁG HIDEGEN : 10 ütést követően megszűnik 2*
FELHORDÁSI HŐMÉRSÉKLET : +15°C ÷ +35°C
(*)Tájékoztató jellegű adatok.
1* Vaber eljárás T-39 (lásd ASTM D 1748-83)
Ciklus: 4 óra 80°C-on + 4 óra 40°C-on R.P. 90% + 16 óra -30°C-on
2* Vaber eljárás T-22
Ciklus: 6 óra -29°C-on
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3. ALKALMAZÁS
Az eredeti, mindkét oldalán ragasztós szalagot elvágva, a logot távolítsa el a járműről. A
logot a felületén lévő régi habtól tisztítsa meg és vigyázzon, hogy teljesen száraz legyen.
A felületet, ahova a logo kerül, szilikoneltávolítóval mindig mossa le.
A piros védőbevonatot távolítsa el a VABER LOGO TAPE 2001-ről és a logo hátoldalát,
egyenletes nyomást gyakorolva, ragassza rá a tapadós VABER LOGO TAPE 2001
szalagra. Távolítsa el a logot a VABER LOGO TAPE 2001 ragasztójáról, és a kezével
egyenletes nyomást gyakorolva tapassza rá a járműre.
4. KISZERELÉS
10 darabos csomagolásban kerül forgalomba.
5. TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁG
A VABER LOGO TAPE 2001 eredeti csomagolásban, száraz és jól szellőző helyen, +5°C
- +35°C közötti hőmérsékleten a gyártástól számított 12 hónapig tárolható.
6. MEGJEGYZÉS
A fenti tájékoztatás és a műszaki információk (szóbeli, írásbeli és tesztek), különösen
azok, amelyek termékeink felhelyezésére és felhasználására vonatkoznak, ismereteinkre
és tapasztalatainkra alapulnak, de ez a végső eredményre vonatkozóan nem jelent
részünkről garanciát vagy a jogviszonyból eredő bármiféle felelősségvállalást.
Figyelembe véve a felhasznált anyagok, a felületek, a kezelési feltételek és a tárolás
sokféleségét, valamint a gyártási és felhasználási feltételeket, az összes fenti
tájékoztatással és tanáccsal kapcsolatban a felhasználónak az egyéni felhasználás
körülményeit figyelembe véve, előzetesen meg kell bizonyosodnia.
Ennek a leírásnak egyik kijelentése sem ad felhatalmazást vagy tanácsot egy harmadik fél
iparitulajdon jogának esetleges megsértésére.

