DuploCOLL® 918
Двустранно залепваща монтажна лента за монтаж на огледала

Без необходимост от силикон и други крепежни материали !!!
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Неправилно

Правилно

Въпреки безспорните си предимства монтажът на огледала с двустранно залепващи ленти е сравнително нов метод в България
за разлика от останалите европейски страни, където се е наложил от години. По важните му предимства са изложени в следващите
редове:
За монтажа се използва само залепваща лента, без допълнително да се нанасят други материали като силиконови лепила.
Количеството лента необходимо за надеждно и дълготрайно (около 90 години) залепване се изчислява в зависимост от теглото
на огледалото . Фирма КЛЕБЕКС предоставя специални сметачни линийки за изчисляване на необходимото количество,
предписано от производителя.

Изчисленото количество лента се полага отвесно от двете страни върху задната част на
огледалото по дължина, а остатъка по средата. Огледалото се монтира на определеното място и се
прилага натиск. Монтажът е извършен!!!
Честа практика е хаотичното поставяне на парчета лента и допълнително силикон, което е не само ненужно, но и грешно.
Операцията по монтажа се оскъпява, поради допълнителните разходи на труд, материали и време. Редица силикони отделят при
втвърдяването си оцетна киселина (катализатор), което вреди на огледалния слой и води до поява на черни петна.
Характеристики на лентата:



Изключителна устойчивост на стареене (специално съобразена с продължителността на експлоатация), на
въздействието на UV-лъчения, на атмосферни влияния и на пластификатори.




Носещият разпенен слой не пожълтява и остава перманентно еластичен.




Действа антивибрационно и изравняващо при различни коефициенти на разширение на свързваните материали.

Високата начална сила на залепване дава висока сигурност на приложение непосредствено след монтажа.
Максималната крайна якост се достига след 24 часa.
Дуплокол 918 се държи абсолютно инертно спрямо различните видове огледални лакове и се препоръчва от
найизтъкнатите производители на огледала.

