
Klæbende tape

Applikation
• Til selvklæbende udstyring og belægning af valset materiale, 

specielt hvor der kræves høj vedhæftning på vanskelige  
underlag.

Gerband® klæbende tapes bruges af mange forskellige kunder til et stort omfang af tekniske og industrielle 
applikationer. Kravene der stilles til Gerband® produkter varierer meget fra hver enkelt applikation. Vi tilråder 
kraftigt at brugere tester om produktet er egnet til deres specielle behov. Alle oplysninger og anbefalinger 
indeholdt i denne tekniske dataseddel er baseret på vores egne testresultater og praktiske erfaring og hjælper 
kunder med at vælge det rette produkt til en bestemt applikation. Disse oplysninger gives uden ansvar. Vi 
forbeholder retten til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel. Prøver kan fås gratis. Vores salgsteam 
er til rådighed til at rådgive kunder med deres tape.

Gerband® 970
Dobbeltklæbende Tape

Silikone papir

Polyacrylat lim

Fiberforstærkning

Polyacrylat lim

Pakkeenhed

Rulle-længde 
(m)

Rulle-bredde 
(mm)

Ruller per karton 
(stk)

50 19 32

Certificeret i henhold til
DIN ISO 9001 & 14001

Reg.-Nr. 56398-QM
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Tekniske oplysninger
Sliplag    polyesterfibre
Tykkelse i alt (uden sliplag) 0.25 mm 
(DIN EN 1942)* 
Sliplag    silikone papir, blå-hvid
Limtype    polyacrylat lim
Klæbeevne (DIN EN 1939)* > 25 N / 25 mm
Klæbestyrke   meget høj
Rivestyrke   medium
Temperatur   -30° C til +100° C
Applikationstemperatur  -10° C til +40° C,  
    anbefalet > +5° C
Maks. temperatur (kort periode) +120° C
Rullebredde   19 mm
Rullelængde (standard)  50 m
Kernediameter   76.5 mm
Farve    gennemsigtig
Holdbarhed   Mindst 24 måneder fra 
    leveringsdato
Stråler    i tørre lokaler fra +5° til +25° C,  
    beskyttet mod UV-stråler 
*i henhold til den respektive DIN

Gerband® 970 er optaget/registreret i databasen for bygge- 
produkter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Beskrivelse
Gerband® 970 er en dobbelt-sidet, klar til brug, polyacrylat  
klæbende folie som leveres i ruller. Takket være en speciel  
polymeriseringsteknik og en god tykkelse af lim, er  
Gerband® 970 ideel til klæbning af ru, strukturerede og ikke- 
polar materialer. Gerband® 970 ældningsmodstand er meget høj.


