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Datasheet Superdots – Superstrips

Technische Data

Opmaak    Vaste Dots
Kleur     Semi transparant
Smeltpunt    ca. 73 °C ( Ring & Ball )
Temeperatuursbestendigheid - 15 °C  tot 40 °C

Gecertificeert volgens de FDA CFR 21 175.105 

Superstots en Superstrips mid tak zijn semi-transparante, uit smeltlijm vervaardigde dots, welke 
door middel van zacht aandrukken, zijn werking krijgen.
De Dots genereren een zeer geringe kleefkracht. Leverbaar in verschillende afmetingen.
De kleefkracht mid tak, maakt het verwijderen eenvoudig, zonder de ondergrond te beschadi-
gen. Ook na enige tijd zijn de Superdots en Superstrips mid tak van de meest gangbare onder-
gronden te verwijderen.

Bewerkingsmogelijkheden
Superdots en Superstrips mid tak kunnen door middel van de speciaal ontwikkelde dispenserbox 
of middels de Scotch ATG Handgun, aangebracht worden.

Kleefkracht: Mid Tak

Houdbaarheid / opslag
Bewaar de Superdots of Superstrips in gesloten verpakking in een schone en droge omgeving met bij temperaturen tussen minimaal 5 °C 
en 35 °C.  Op de juiste manier opgeslagen, heeft dit product een shelflife van minimaal 12 maanden.
Zorg er bij applicatie voor, dat de ondergrond volledig droog en vrij van olie, vet en stof is.

Gezondheid en veiligheid
Deze datasheet vervangt niet het bijbehorende veiligheidsheet. Voordat u de Superdots of Superstrips gaat gebruiken, raden wij u aan 
het MSDS 1000 veiligheidsdocument zorgvuldig te lezen.
Superdots en Superstrips zijn nagenoeg ongevaarlijk voor de gezondheid, omdat het heir gaat om een niet giftig product, welke geen 
oploschemicaliën bevat en derhalve FDA gecertificeerd is.

Tip
Deze datasheet is naar eer en geweten samengesteld, maar zijn nooit bindend. De informatie in in dit document hebben puur een alge-
meen advieskarakter. Om er zeker van te zijn dat dat dit materiaal geschikt is voor uw toepassing, moeten representatieve testen gedaan 
worden in de werkelijke condities.

Verpakkingseenheden
De Superdots easy tak zijn standaard leverbaar als rollen in de dispenserbox á 1.000 / 2.000 / 5.000 
/ 10.000 stuks, als ook per rol met 1.500 stuks voor de Scotch ATG 700 Handgun.
Afwijkende opmaak op aanvraag.


