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Popis produktu
9528W je bílá, oboustranně lepicí páska z polyetylenové pěny
s uzavřenými buňkami s kaučukovým lepidlem.

Konstrukce pásky
Typ lepidla
Nosič lepidla
Hustota pěny
Tloušťka
AFERA 5006
Krycí vrstva

Technické údaje

Kaučuk
Bílá polyetylenová pěna
90 kg/m3
0,8 mm (+/‐ 0,1 mm)
Žlutý silikonizovaný papír

Lepivost
Ocel
Polyetylen
AFERA 5001
10,4 N/cm
4,9 N/cm
Statická pevnost ve
smyku
154 hodin
AFERA 50121
1) 25,4 x 12,7 mm, klidová doba 20 min, zátěž 1000 g, pokojová
teplota
Tepelná odolnost2
60°C
2) Maximální teplota při zkoušce s rostoucí teplotou. Podle DIN
EN 1943 se zátěží 0,5 kg při ploše spoje 625 mm². Teplota
začíná na 30°C a každých 30 minut vzroste o 10°C.

Skladování

Pro dosažení maximální skladovatelnosti skladujte oboustranně
lepicí polyetylenovou pěnovou pásku 9528W při pokojové teplotě.

Skladovatelnost

3M Oboustranně lepicí polyetylenová pěnová páska 9528W je
skladovatelná po dobu 12 měsíců od data expedice z firmy 3M,
pokud je skladovaná v původním balení při pokojové teplotě (23 °C
a relativní vlhkosti 50 %).
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Bezpečnostní informace

Před použitím produktu si na etiketě produktu a v bezpečnostním
listu prostudujte informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Více
informací můžete získat na svém místním zastoupení firmy 3M.

Dodatečné informace

Potřebujete‐li dodatečné informace o výrobku nebo chcete‐li se
poradit, kontaktujte místní zastoupení společnosti 3M.

Důležité upozornění

Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení obsažené v
tomto dokumentu vycházejí ze zkoušek a zkušeností, které firma
3M považuje za spolehlivé. Avšak mnoho faktorů mimo kontrolu
firmy 3M může ovlivnit použití a funkci výrobku 3M při konkrétní
aplikaci, a to včetně podmínek, za kterých je výrobek používán, a
času a podmínek prostředí, za kterých má výrobek plnit svoji funkci.
Protože tyto faktory zná výhradně uživatel a jsou pod jeho
kontrolou, je nezbytné, aby uživatel posoudil výrobek 3M a určil,
zda je vhodný pro konkrétní účel a zda vyhovuje uživatelem zvolené
metodě aplikace. Jakékoliv otázky týkající se spolehlivosti těchto
produktů se řídí našimi smluvními podmínkami prodeje a platnými
právními předpisy.

Záruka

Zde uvedené hodnoty byly určeny standardními zkušebními
metoda‐mi a jsou to průměrné hodnoty, které nemohou být použity
pro účely specifikace. Naše doporučení k použití našich produktů
vycházejí ze zkoušek, které považujeme za spolehlivé. Přesto
bychom vás chtěli požádat, abyste provedli své vlastní zkoušky a
ověřili jejich vhodnost pro své aplikace. Je to proto, že firma 3M
nemůže převzít žádnou zodpovědnost, přímou nebo následnou, za
ztráty nebo škody plynoucí z našich doporučení.

3M je ochranná známka společnosti 3M.

3M Česko, spol. s r. o.
Divize průmyslových lepidel a pásek
V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4,
Tel.: +420 261 380 111
E‐mail: cs.reception@mmm.com, www.3M.cz
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