DuploCOLL® CPT – кристално прозрачни ленти
Невидима връзка, благодарение на напълно прозрачния адхезив
Бързият темп, с който се развива строителството в световен мащаб,
изисква постоянно нови и нови по-ефикасни решения за монтаж. Със
серията DuploCOLL® CPT, научноизследователския отдел на Lohmann
подобри значително качествените характеристики на акрилатните
лепила. Залепващите ленти с кристално прозрачно акрилатно лепило,
притежават изключително висока устойчивост на стареене.
Благодарение на пасивираните ръбове (патент на Lohmann) лентите
придобиват много висока устойчивост на външни влияния.
DuploCOLL® CPT предоставя нови възможности за проектанти,
строители и производители.

DuploCOLL® CPT е правилният избор, когато се
нуждаете от кристално прозрачно свързване

DuploCOLL® CPT:
Открийте голямото разнообразие от възможности.
DuploCOLL® CPT е идеалният избор за монтаж на душ кабини, където от
особена важност е връзките да бъдат абсолютно незабележими.
Двустранно залепващите напълно прозрачни ленти са идеален избор и
за свързване на непрозрачни материали, при които е важно връзката
да бъде незабелижама и без нарушения в цялостта на материалите.
Свободата в дизайна не се ограничава, защото индекса на пречупване
на светлината на залепващата лента е практически същия като този на
стъклото. Вашето предимство се изразява в това че Вашият продукт
изглежда по-привлекателен, като по този начин се увеличават
перспективите за продажби. DuploCOLL® CPT предоставя възможност за
откриване на нови области за приложение .
®

Патентования процес, при който се пасиварт ъглите
на залепващите ленти от серията CPT е
допълнително голямо предимство. Пасивираните
ръбове са сухи (не са лепливи) и устойчиви на
почистващи препарати и разтворители. Тези
характеристики правят лентите от серията CPT
идеално подходящи за употреба при изграждането
на душ кабини, преградни стъклени стени и др.

Залепващите ленти от серията CPT са висококачествени, рентабилни,
дълготрайни и подпомагащи дизайна. Те отварят много нови
потенциални области на приложение, тъй като освен свързване те също
така уплътняват, компенсират, изолират и защитават. Високо якостните
прозрачни връзки се използват при производството на хладилници,
готварски печки, душ кабини, фасади, слънчеви панели, като това е
съвсем малка от областите, в които лентите от серията CPT намират
приложение.
DuploCOLL® CPT е идеалният избор при необходимост от незабележимо
свързване на различни материали, включително дърво, алуминий,
пластмаса, керамика и стъкло.

Кристално прозрачния акрилат притежава отлична
начална сила на залепване, много добра и
дълготрайна крайна якост на залепване и е
устойчива на високи и ниски температури. Също
така компенсира различните коефициенти на
разширение на различните материали, тъй като
лентата може да увеличи обема си с 500%.
Висoкоеластичният адхезивен слой се разпределя
равномерно по повърхността на материалите, като
по този начин се осигурява оптимален контакт, дори
върху груби и неравни повърхности и така се постига
пълно омокряне.

DuploCOLL CPT за най-разнообразно приложение.

Пример за незабележимо свързване в мебелната
промишленост

Свобода в дизайна: DuploCOLL CPT отваря нови
възможности за проектиране, строителство и
производство

Пасивираните ръбове правят DuploCOLL CPT
устойчива на външни влияния

Какво е необходимо да знаете за
DuploCOLL® CPT:
• Кристално прозрачна за незабележимо свързване
• Особено еластична, подходяща и за неравни повърхности
• Възможност за приложение при температури достигащи 200 °C
(временно)
• Еластична
• Висока устойчивост на разкъсване
• Еластико-вискозна
• Отлични способност за елиминиране на вертикални колебания
• Изолиращи характеристики
• Резистентност спрямо химикали и разтворители
• Дълготрайна адхезивна якост
• Устойчивост на стареене и UV радиация
• Предлага се в различни форми
• Добро първоначално залепване и крайно залепване

Прецизно щанцоване
Високотехнологичните линии за рязане и щанцоване
правят възможно производството на залепващи ленти
във разнообразни форми и размери. Перфектно
щанцованите детайли са много повече от залепващи
средства. Те разделят и защитават повърхностите на
различните материали.

DuploCOLL CPT подлежи на прецизно форматиране,
благодарение
на
компютърно
управляваните
конвертиращи машини. Този процес е в основата на
индустриалното производство. Като помощно средство,
апликаторите произвеждани от Lohmann улесняват
работния процес и подобряват производителността на
поточната линия.

Надеждни производствени процеси
Радваме се да споделим с Вас нашия опит и “knowhow “. Ние сме в тясно сътрудничество с нашите
партньори, като подпомагаме тяхното развитие,
изработвайки персонални лепилни системи за

Най-модерните производствени линии

оптимизиране на производствените им процеси. За нас би
било удоволствие да Ви помогнем в избора на
подходящата двустранно залепваща лента за Вашето
производство.

Лентите от серията DuploCOLL се полагат бързо и
лесно с помощта на съвременните апликатори и
същевременно са гарант за сигурно свързване.

Щанцоване във всякакви форми, необходими
за производствените процеси

• Дългогодишен опит
Продукти с доказало качество
• Сътрудничество при решаването на сложни производствени проблеми
• Работа по проекти за развитие
• Високо ниво на научноизследователска и развойна дейност
• Експерти в производството на индивидуални залепващи системи
•
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