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TYTAN PROFESSIONAL  
ALUMINIUM PP SZALAG 50 mm x 50 m 

A  Alumínium PP szalag egyoldalú öntapadó szalag, alumíniummal befújt polipropilén fólia 
alapon, különböző háztartási és  gépészeti műszaki alkalmazásokhoz. Gyártva az ISO 9001 szabványnak 
megfelelően. 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK: 
 Alumínium elemek javítása és felújítása 
 Szellőző és légkondícionáló csöveknél a  

szigetelőanyagok illesztése, tömítése 

ELŐNYÖK:  
 Kitűnő a szellőző és légkondícionáló csövek szigetelőanyagainál az illesztési hézagok tömítésére  
 Kitűnő alumínium dekorációs anyagok javítására és felújítására 
 Kiváló rugalmasságú 
 Felhasználásra kész 
 Könnyű használni 

MŰSZAKI ADATOK:  
Hordozó:     polipropilén fólia alumíniummal befújva  
Hordozó színe:    alumínium, fémes 
Ragasztó típusa:    akril  
Vastagság 
teljes:     51 m 
fóliájé:     28 m 
Ragasztó erőssége acélon:   5,6 N/25mm 
Szakadási nyúlás:    140% 
Ragasztó szilárdsági határa:  100 N/25mm 
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FELHASZNÁLÁS MÓDJA: 
 A felületnek tisztána, nedvességtől és szennyeződéstől mentesnek kell lennie.  
 A felhasználás módja és körülményei lényegesen befolyásolják a termék teljesítményét. Mivel 

ezek a körülmények ellenőrzésünkön kívül állnak, a visszafizetési garancia csak a megvizsgált és  
hibásnak bizonyult termék áráig érvényes 

 Információ a speciális felhasználási módokról kérésre biztosított 

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS:  
Kiszerelés : (standard szélességek)  
50mmx50m – 96 db/karton – 5750 db/raklap 
Minőségét megőrzi a gyártástól számított 12 hónapig. Tárolása: eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, 
napfénytől és közvetlen gyújtóforrástól védett helyen. Tárolási hőmérséklet: +5oC és +25oC között. 

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK: 
Nincs speciális. 
 
 
 

 
E Műszaki adatlappal a korábbi kiadások érvényüket veszítik. 
Az információ, amit itt közzéteszünk, teljes jóhiszeműséggel ajánlott, és a Selena kutatásai alapján helytálló.  Mindazonáltal, 
mivel a termékek használatának körülményei nem állnak ellenőrzésünk alatt, így a közzétett információk nem helyettesíthetik 
a vásárlók tesztjét, amellyel megbizonyosodnak róla, hogy a Selena termékei teljes mértékben kielégítik igényeiket a 
termékek személyre szabott, speciális alkalmazásával kapcsolatban. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, 
illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékről bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon 
tulajdonságoknak, amelyeket a Selena garantál. A Selena Co. S.A. határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy 
hallgatólagos garancia-igényt, amely egy sajátos célnak, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a 
felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A használatra vonatkozó utasításokat 
tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog megszegésére.  


