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ALKALMAZÁSTECHNIKAI ADATOK LEÍRÁSA 

3670210 sz.  MILLENNIUM SIGILL MASK 
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1. TERMÉKLEÍRÁS 

A MILLENNIUM SIGILL MASK egy alacsony tapadóképességű gumi alapanyagú 

szintetikus ragasztóval ellátott hab-szalag. A különleges felépítéséből adódóan mindenféle  

gépjármű festése során alkalmas az ajtók, a motorháztetők, a csomagtartók, a 

benzintartály-sapkák stb. hézagzáró léceinek a tömítésére. A szalag nem kizárólag csak a 

hézagzáró lécek tömítésére szolgál, hogy a festék ne juthasson be a jármű belsejébe, 

hanem arra is, hogy a hézagzáróknál a festéket árnyalhassuk, hogy ne legyen túl éles 

határ vagy különbség az eredeti és az újrafestett részek között, és így egy optimális 

átmeneti fedőbevonatot hozhassunk létre. 

 

2. KÉMIAI ÉS FIZIKAI TULAJDONÁGAI 

ALAPANYAG : alacsony tapadóképességű ragasztóval ellátott alacsony sűrűségű hab  

HŐELLENÁLLÁS : 10° ÷ 110°C 

SZAKADÁSI TERHELÉS : 5 N/cm² 

SZAKADÁSI MEGNYÚLÁS : 30 % 

TAPADÁS ACÉL FELÜLETRE : ≥ 0,8 N/cm² 

 
 
 
 
 
 
 



A  3670210 sz. leírás folytatása – Millennium Sigill Mask 
0. átdolgozás, 2002. 10. 01. 

 

3. ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT 

A termék felhelyezése előtt ellenőrizni kell, hogy a felület tiszta, száraz, valamint olajtól és 

más szennyeződéstől mentes legyen. 

 
4. KISZERELÉS 

5 méteres tekercsben 13 mm-es 10 szalagos vagy 

5 méteres tekercsben 17 mm-es 8 szalagos 

 

5. TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁG 

A MILLENNIUM SIGILL MASK eredeti csomagolásban, száraz és jól szellőző helyen, 

+10°C - +35°C közötti hőmérsékleten. 

 
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. 


