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Zakres zastosowań

	 	Wstępne	mocowanie	części	podczas	klejenia	
wolno-utwardzającymi	się	klejami

	 	Mocowanie	folii	oraz	kartonu
	 	Pozycjonowanie	montowanych	elementów
	 	Mocowanie	listw	oraz	profili
	 	Konserwacja	samochodów	osobowych	i		

ciężarowych

Cechy charakterystyczne

	 	Uformowany	Klej	bez	taśmy	aktywowany	przez	
nacisk

	 	Syntetyczna	żywica	gumowa	separowana		
papierem	silikonowym

	 	Nie	zawiera	rozpuszczalników
	 	Bezbarwny
	 	Trwale	elastyczny
	 	Niezwykła	przyczepność
	 	Łatwy	w	obróbce
	 	Odporny	na	starzenie
	 	Działa	natychmiast

Korzyści

	 		Nie	pozostawia	zabrudzeń
	 	Uniwersalne	zastosowanie
	 	Natychmiastowa	obciążalność	klejonych		

elementów
	 	Precyzyjne	i	czyste	nanoszenie
	 	Usuwalny	bez	żadnych	śladów	ze	wszystkich	

gładkich	powierzchni
	 	Pomocny	w	pracach	montażowych
	 	Umożliwia	klejenie	kombinacyjne

  Jakość profesjonalna

Stripfix
Klej w rolce

Stripfix
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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: 10/2022.   Nr art. 262 100 012 9PL

Katalog Online:

 Przemysł
 Rzemiosło
 Motoryzacja

Obróbka
beko Stripfix może być używany na czystych i suchych 
powierzchniach. beko Stripfix nanosi się prosto z rolki 
bez zdejmowania papieru separującego, który służy jako 
zabezpieczenie w czasie transportu i przechowywania. 
Papier usuwa się bezpośrednio przed klejeniem. 
Poprzez silny docisk uzyskuje się maksymalną siłę  
spajania ponieważ klej jest aktywowany naciskiem. 
Należy zwrócić uwagę aby części z tworzywa sztucznego 
nie były pokryte środkiem antyadhezyjnym.

Klej w rolce

Obszar zastosowań

StripfixStripfix

 Nie jest odporny na promieniowanie UV.
  W przypadku nieprawidłowego i niefachowego  

użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za 
produkt. 

  Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych i  
przemysłowych.

Wskazówki
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Parametry techniczne
Baza Kauczuk syntetyczny bez rozpuszczalników

Grubość 0,4 mm

Obróbka pomiędzy +10° C i +40° C

Temperatura odporność temperaturowa od -10° C do +40° C

Kolor bezbarwny

Rozciągliwość > 1000%

Siła klejenia > 5 kg/25 mm (180°-test naskórkowy)

Okres przechowywania 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu

Przechowywanie w suchym pozbawionym pyłu miejscu

Wymiary
Szerokość Długość Nr art. Opakowanie

12 mm 30 m 262 100 012 18 rolek/karton 1728 rolek/paleta

12 mm   3 m 262 100 312    6 rolek/karton 3888 rolek/paleta

19 mm 30 m 262 100 019 12 rolek/karton 1152 rolek/paleta

19 mm   3 m 262 100 319    4 rolek/karton 2592 rolek/paleta

 Majsterkowanie
 Wykańczanie wnętrz
 Gospodarstwa domowe


