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Öntapadó alumínium ragasztószalag 
Műszaki adatlap – Műbizonylat – Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat 

A felhasználásra vonatkozó információink tanácsadásunk, legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját kísérletekkel 
vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek- e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak, illetve feladatnak. 
Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. Mi biztosítjuk termékeink kifogástalan minőségét, 
általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerint. Az ismertetőnkben szereplő adatok a gyártó cég adatlapja alapján került kiállításra, amely 
gondos vizsgálatokon alapul. 
 

Forgalmazó:  Tel.:  +36 23/427-470 
F A R I X  K F T   Fax:  +36 23/427-427 
2040 Budaörs   e-mail:  tapes@farix.hu 
Kamaraerdei út 5.  web:  www.farix.hu 

 

Hordozóanyag: Alumínium fólia táblázat szerint 
 

 Névérték Vizsgálati Szabvány 
Vastagság (mikron) 30 +/- 6% ISO 534 
Páraátbocsátás (perm) -0,1 DIN 53122 
Szakítószilárdság (N/15mm) +40 DIN 53455 

 
Ragasztóréteg: Akril 
 

 Névérték Vizsgálati Szabvány 
Azonnali tapadás (N/25mm) 
acélon mérve 9 FTM 9 

Lefejtési erő (N/25mm) 
ragasztás után 20 perc elteltével 
acélon mérve 

9 FTM 1 

Nyírószilárdság (25x25mm) ragasztás 
után 1 óra elteltével acélon mérve 200 FTM 8 

 
Védőpapír:  1 oldalon szilikonozott papír 
 

 Névérték Vizsgálati Szabvány 
Szilikon papír 65 gr/m2 ISO 536 

 
Méret:  Szabványos szélességi méretek: 50 mm / 75 mm / 100 mm 
 Tekercshossz: 50 fm, 76 mm belső átmérőjű csévén 
 

 Névérték Vizsgálati Szabvány 
Fólia + ragasztóréteg 64 mikron ISO 534 
Hőállóság -20°C – 110°C között  

 
Éghetőség:  AZ UNE 23727:1990 szabvány szerinti besorolása: M1  

Felhasználás:  A termék kiváló tapadási és műszaki tulajdonságokkal rendelkezik magas hőmérsékleten is. 
Kiválóan felhasználható légcsatornák szigetelésének rögzítésére kül-, és beltérben. Alkalmas 
alukasírozott szigetelőanyag hőhídmentes végtelenítésére, árnyékolásra, hőelvezetésre, 
enyhe savak, lúgok elleni maszkolásra. A termék ragasztóanyaga UV álló. 

Műbizonylat:  A termék az európai szabványoknak megfelel 
A termék cikkszáma:  Aluszalag (BP)  
A termék beazonosítási adatai:  50fm hosszú, 50mm, 75mm, 100 széles 
Gyártási dátum:  a Farix Kft. belső ügyviteli rendszere tartalmazza, amely az  
 eredeti számlával együtt érvényes  
 
Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2021. december 31. 


