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1. KIRJELDUS
VABER INVISIBLE TAPE on kvaliteetne läbipaistev kahepoolne teip läbipaistvate 
plastist (standardne PC- PMMA) või  klaasist esemete ühendamiseks kohatades, 
kus  mehhaanilisi  kinnitusvahendeid  ei  saa  kasutada.  Teip  suudab  summutada 
vibratsiooni  ja  kompenseerida  erinevate  koefitsienteide  ulatuses  erinevaid 
paisumisi, kuna talub hästi madalaid ja kõrgeid tepmperatuure. Peale selle on teip 
eriti hea nakkuvusega, mis võimaldab seda suurepäraselt kasutada paljude tööde 
teostamiseks. 

 

 

2. KEEMILISED JA FÜÜSIKALISED OMADUSED
ALUS : akrüülliim PE sisekattel
VÄRVUS : läbipaistev
LIIMI PAKSUS : 0,5 ± 0,1 mm

  VASTUPIDAVUS TEMPERATUUR         : -40°C ÷ +150 °C
PIKENEMINE PIDURDUSEL    : >800% 1*
EEMALDAMINE TERASELT : > 10 min            2*

          
          
           

1* VABER meetod DIN EN 527-3 Lk 1 / 2
2*  VABER meetod DIN EN 1939 (N/25 mm)
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3. RAKENDUSED JA KASUTAMINE
Enne paigaldust veenduda, et pind on puhas, kuiv, rasva-, rooste- ja tolmuvaba. 
Teipi paigaldades, eemaldada ühelt poolt kile, suruda liimitavale pinnale ja seejärel 
eemaldada teine pool kilest. Teip sobib kasutamiseks raskesti ligipääsetavatele 
kohtadele.

4. PAKENDAMINE
Toode on saadaval 19mm x 0,5mm x 3m. 25mm x 0,5mm x 3m.

5. HOIUSTAMINE JA SÄILIVUSAEG
VABER INVISIBLE TAPE säilivusaeg originaalpakendis, hästi ventileeritud kohas 
kuivades tingimustes ja temperatuuril +10°C - +35°C hoituna on 12 kuud alates 
tootmiskuupäevast.

6. MÄRKUS
Ülal  toodud informatsioon ja muud tehnilised näitajad (nii  suulised kui ka kirjalikud või  testimise 
tulemusel saadud), eriti need, mis puudutavad meie toodete rakendamist ja kasutamist, vastavad 
meie parimatele teadmistele ja kogemustele. Siiski ei anna need meie garantiid lõpptulemusele ega 
ei kehtesta ühtegi juriidilisest suhtest tulenevat vastutust.

Arvestades  materjalide  rohkust,  toetusi,  käitlemis-  ja  hoiustamistingimusi,  aga  ka  tootmis-  ja 
kasutustingimusi, peab toote kasutaja alati ise vastavalt oma konkreetsetele kasutamise asjaoludele 
ennetavalt kogu eelpool toodud informatsiooni ja juhised üle kontrollima.

Mitte ühtki käesolevas väljaandes toodud väidet ei loeta volituse või soovituse andmiseks 
kolmandate isikute mistahes tööstusomandi õiguste rikkumiseks.
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