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Zakres zastosowań

	 	Duża	siła	klejenia	na	prawie	wszystkich		
powierzchniach,	takich	jak	drewno,	kamień,	
beton,	mur,	wiele	tworzyw	sztucznych,	metal,	
tkanina	itp.

	 	Do	mocowania,	napraw	i	uszczelniania	

Cechy charakterystyczne

	 	Taśma	klejąca	odporna	na	zerwanie,		
wzmocniona	włóknami

	 3-warstwowa
	 Bardzo	duża	siła	przywierania
	 	Wyjątkowo	wytrzymała	na	obciążenia	do		

20	kg/szerokość	taśmy
	 Wodoodporna	i	szczelna	do	maks.	4	barów
	 Odporność	temperaturowa	do	+70° C	

Korzyści

	 Uniwersalne	zastosowanie
	 Łatwa	w	obróbce
	 Duża	siła	klejenia
	 Odporna	na	warunki	atmosferyczne
	 	Możliwość	stosowania	również	w	niskich		

temperaturach	

  Jakość profesjonalna

Taśma Multi-Power
Uniwersalna taśma wzmacniana włóknami

Taśma Multi-Power
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Wraz z drukiem niniejszej wersji wszystkie wcześniejsze tracą ważność.
Aktualna dokumentacja (Ulotka, Karta charakterystyki) znajduje się na stronie www.beko-group.com
Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych!  Data druku: 02/2022.   Nr art. 262 205 9PL

Katalog Online:

 Rzemiosło
 Gospodarstwo domowe
 Przemysł
 Majsterkowanie 

Obróbka
Podłoże musi być czyste, suche i wolne od smarów, 
ew. oczyścić środkiem do czyszczenia powierzchni 
Allclean beko. Odwinąć taśmę Multi Power z rolki, 
odciąć nożem na wybraną długość i mocno docisnąć 
do podłoża. Rurociągi i węże owinąć mocno taśmą 
Multi Power. Unikać powstawania pęcherzy powietrza. 
Ostateczną siłę klejenia uzyskuje się po ok. 30 minutach, 
w zależności od docisku i temperatury. 

Uniwersalna taśma wzmacniana włóknami

Obszar zastosowań

Taśma Multi-PowerTaśma Multi-Power

  Ze względu na dużą siłę klejenia podczas usuwania 
taśmy może dojść do uszkodzenia wrażliwych  
powierzchni.

  Ew. pozostałości taśmy można usunąć środkiem do 
czyszczenia powierzchni Allclean beko. 

  W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia 
wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.

  Produkt przeznaczony do użytkowania profesjonalnego 
oraz przemysłowego.

Wskazówki

Wymiary
Wymiary Kolor Nr art. JS

50 mm x 25 m srebrna 262 205 251 24

50 mm x 25 m czarna 262 205 252 24
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 Budownictwo
 Rekreacja
 Branża motoryzacyjna

Parametry techniczne
Baza bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona tkaniną taśma klejąca

Grubość ok. 0,25 mm

Temperatura użycia od 0° C do +30° C

Odporność temperaturowa od -5° C do +70° C

Szczelność do maks. 4 bar

Maksymalne obciążenie do 20 kg/szerokość taśmy

Okres przydatności min. 3 lata  

Przechowywanie w suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej +25° C

Akcesoria
Nr art.

beko Nóż monterski 905 020 1


