Technische productinformatie Beschermingspapier P50
Beschermingspapier met ultra-verwijderbare lijm

Beschrijving
Universeel afdek- en oppervlaktebeschermingsmateriaal op basis van een robuust, scheurbestendig
kraftpapier uit een substantie vriendelijke en residuvrije speciale kleefstof op waterbasis.

Toepassing
Beschermingspapier P50 is bij uitstek geschikt voor het gemakkelijk en efficiënt aanbrengen van
beschermende bekleding bij renovaties, werkzaamheden of voor transportbescherming. Dankzij de
eenvoudige roll-off kan het product zeer snel worden aangebracht, zelfs voor het afdekken van grote
oppervlakken, b.v. vensterbanken, radiatoren, leuningen, meubels, enz. De substantie vriendelijke
speciale lijm maakt de toepassing op zeer gevoelige oppervlakken mogelijk, zoals
papierondergronden, fineer, gevoelige houtoppervlakken of slecht hechtende verven.

Toepassingsdetails
Beschermingspapier P50 biedt een goede bescherming tegen verfspatten, vuil en stof. Het product
is niet geschikt voor het gebruik bij directe coating met verf of vernis of bij gebruik van grotere
hoeveelheden water. Voor het bereiken van scherpe verf- of lakranden moet een geschikte
kleefband worden gebruikt. Het product kan van vrijwel alle oppervlakken worden verwijderd
zonder residu achter te laten. Vanwege het grote aantal substanties, vernis en
gebruiksomstandigheden in de praktijk, moet een proefverlijming altijd op een onopvallende
plaats worden uitgevoerd om de geschiktheid te controleren. Dit geldt met name wanneer
toegepast op natuur of kunstmatige steen.
Max.toepassingstijd

Opslagcondities
Opslagstabiliteit @ 20 ° C, 50%
Rel. vochtigheid

60 dagen
14 dagen op hooggevoelige oppervlakken
(bijvoorbeeld papierbehang)
10 - 30 ° C; 40 - 60% rel. vochtigheid, beschermd
tegen licht
2 jaar

Technische data
Soort papier
Zelfklevend
Dikte
Lijmlaag
Treksterkte

Kraftpapier naturel bruin
Speciaal polyacrylaat, waterbasis, oplosmiddelvrij
65 μm
30 cN / 25 mm
58 N / 15 mm

Garantie: AMC zelfklevende film- en papierproducten worden vervaardigd volgens de hoogste
kwaliteitsnormen en voldoen aan strenge kwaliteitscontroles voor verzending. Het brede scala van
verschillende toepassingen laat niet toe alle arbeidsmogelijkheden te testen.
Alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen zijn gebaseerd op tests en praktische ervaringen en
worden verondersteld betrouwbaar te zijn, maar vormen geen garantie of veiligheid. Voorlopige tests worden
aanbevolen voor elke nieuwe toepassing. Voor advies of technische ondersteuning helpt de technische
afdeling van AMC u graag
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