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Simson FoamTape 

Двойнолепяща HDPE лепенка 
 
 
 
Описание на продукта: 
Simson FoamTape e двойнолепяща лепенка от полиолефинова пяна, със защитно фолио с лого 
Simson от едната страна. 
 
Области на приложение: 
-  сертифицирана по KOMO за използуване при монтаж на фасадни панели. 

-  висока степен на първоначално задържане на панелите, при различни климатични условия. 

-  черна на цвят. 
 
 
Технически данни: 
 

Цвят Черен 

Дебелина (мм) 3 

Ширина (мм) 12 

Специфична плътност (кг/м3) 60 

Specific Gravity Min. 50 кг/м2 

Skin-forming (start) ( 20°C / RH ) )%50) 15 минути 

Compressive Strenght at 10% 39 kPa (ISO 844) 

Температура на полагане Между +5°C и +35°C 

 
Техническите данни са приблизително определени при температура +20°С и относителна влажност от 50%. 

 
Опаковка: 
25 м ролка / 25 бройки в кашон. 
 
Съхранение: 
-  опаковките трябва да бъдат защитени от вода, студ и неблагоприятни климатични условия; 
- трябва да се съхраняват на сухо и хладно място върху дървени палети между +10°С и +25°С в 
условия без влага; 
-  отворени продукти трябва да бъдат затворени веднага след употреба;  
-  максимум 5 кашона може да бъдат складирани един върху друг;  
- срокът на годност е 12 месеца при спазването на посочените по-горе условия за съхранение. 
 
Информация за безопасност и здраве. 
Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за 
обезвреждане при разливи ще откриете в  отделен „Информационен лист за безопасност“. 
 
 


