Clean Removal Strapping Tape 8899HP

Sterke hechting.
Laat geen sporen na.
Klaar de klus meteen de eerste keer met het meest gewaardeerde merk
binnen de sector. Vertrouw op de superieure prestaties van de Scotch®
Clean Removal Strapping Tape om uw productonderdelen te beveiligen
en volledige gemoedsrust te bieden.
Scotch® Clean Removal Strapping Tape 8899HP
beveiligt toestelonderdelen en elektronische
componenten tijdens productie en transport. De
makkelijk aan te brengen tapes laten geen kleverig
residu achter en zorgen voor een vlekvrij resultaat
zonder schade aan het oppervlak.* En als kers op de
taart kunt u trots zijn op uw product en uw reputatie.
Wanneer u voor uw klussen betrouwbare tapes
wenst waar u iedere keer weer op kunt rekenen, zijn
de Scotch-tapes van 3M de perfecte oplossing.

* 3M beveelt aan om 8899HP op het specifieke oppervlak te
beoordelen om geschikte prestaties bij toepassing te bepalen.

Scotch® Clean Removal Strapping Tape 8899HP
Hoge sterkte. Superieure prestaties.
• Drukgevoelige gepatenteerde
3M-rubberlijm is specifiek ontwikkeld om
gelijkmatig te hechten aan oppervlakken
• Schoon verwijderbaar en bestand tegen
vlekken op de meest voorkomende
oppervlakken zoals metaal, kunststof
en glas
• Speciaal ontworpen rugzijde van polypropyleenfolie biedt optimale stijfheid
en is uitstekend bestand tegen slijtage,
vocht en schuurwerking
• Makkelijk aan te brengen, bespaart tijd
waarbij u het werk niet meer opnieuw
hoeft te doen
• Beschikbaar in een verscheidenheid van
breedtes en kleuren afgestemd op al uw
productie- en transporttoepassingen
• 8899HP is verkrijgbaar in diverse kleuren
die voldoen aan de industrienormen

Beveilig beweegbare onderdelen, bind touwen
vast en maak tijdelijk oppervlakteen randbescherming vast.

Physikalische Eigenschaften
Product

8899HP

Treksterkte
N/100 mm

Rugmateriaal

2802

Rekbaar
polypropyleen

3M Belgium bvba/sprl
Industrial Adhesives & Tapes
Hermeslaan 7
1831 Diegem
3M Nederland B.V.
Industrial Adhesives & Tapes
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft

Versterking
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dikte
in mm

Geen

0,122

Kleeflaag

Hechtkracht
N/100 mm

Rek (%)

Rugkleur

Meest
voorkomende
oppervlakken

Rubber

49

30

Blauw,
wit,
ivoor

Geverfd metaal,
roestvrij staal,
kunststof en glas

Productgebruik:
Tal van factoren waar 3M geen vat op heeft en die uitsluitend binnen de kennis en controle van de
gebruiker vallen, kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een bepaalde toepassing
beïnvloeden. Door de veelheid van factoren die van invloed kunnen zijn op het gebruik en de prestaties
van een 3M-product, draagt de gebruiker zelf de verantwoordelijkheid om het 3M-product te
beoordelen en na te gaan of het geschikt is voor een bepaald doel en voor de gebruikswijze die door
de gebruiker wordt toegepast. Garantie, beperkt verhaal en afwijzing van aansprakelijkheid: Tenzij een
bijkomende garantie specifiek vermeld wordt op de productverpakking of productdocumentatie van
3M die van toepassing is, garandeert 3M dat elk product voldoet aan de productspecificatie van 3M
die van toepassing is op het moment dat 3M het product verzendt. 3M HANTEERT GEEN ANDERE
GARANTIE OF VOORWAARDEN, IMPLICIET OF EXPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT
TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID
OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ENIGE ANDERE IMPLICIETE GARANTIE OF
VOORWAARDE DIE VOORTVLOEIT UIT DE MANIER VAN HANDEL DRIJVEN OF EEN GEWOONTE
OF GEBRUIK IN DE HANDEL. Als een product van 3M niet aan deze garantiebepalingen voldoet, is
de enige en unieke verhaalmogelijkheid, naar keuze van 3M, de vervanging van het 3M-product of de
restitutie van de aanschafprijs.
Beperking van aansprakelijkheid:
Behalve waar dit door de wet verboden is, zal 3M niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig
verlies of schade die voortvloeit uit het 3M product, hetzij directe of indirecte, speciale, incidentele
of gevolgschade, ongeacht de aangevoerde rechtsleer, zoals garantie, contract, nalatigheid of
risicoaansprakelijkheid.
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