RŮZNÉ

TS® HRANA
TS® HRANA je teplem smrštitelná ochranná lemovka
s vnitřní lepicí vrstvou, vyrobená z radiálně zesíťovaného
polyolefinu.

POUŽITÍ
TS® HRANA se používá k ochraně přímých a tvarovaných hran plechů, desek a tabulí z kovů, skla, dřeva, plastů apod.
Na vnitřní ploše je opatřena vrstvou tavného lepidla, které se po instalaci na chráněnou hranu aktivuje proudem horkého
vzduchu. Vzhledem k tvarové paměti základního materiálu po smrštění (tvar „V“ se smrští na tvar „U“) a výborné
přilnavosti lepidla, vykazuje lemovka vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání ve velkém rozsahu pracovních
teplot.

VÝHODY
spolehlivá a odolná ochrana přímých i tvarovaných
hran

tvarová paměť
přilnavost k různým materiálům

NÁVOD K POUŽITÍ
Nejprve oddělte potřebný kus TS® HRANY a nasaďte ji na hranu, která má být chráněna. Postupně ji zahřívejte horkým
vzduchem a prsty lehce dotvarujte do potřebné podoby.

NOVATO® - TS® HRANA technický list strana 1/3

TS® HRANA
TECHNICKÁ DATA
Barva

černá

Rozsah provozních teplot

–55 °C až + 80 °C

Doporučená teplota zpracování

120 °C až 180 °C

Pevnost v tahu

min. 9 MPa (ISO 37)

Stárnutí při působení tepla

150 °C 168 hod

Doporučený minimální poloměr radiusu chráněné hrany
TS HRANA – NR 6

10 mm

TS HRANA – NR 7

15 mm

TS HRANA – NR 8

20 mm

TS HRANA – NR 9

25 mm

Velikost

TS HRANA – NR 6

TS HRANA – NR 7

TS HRANA – NR 8

TS HRANA – NR 9

A (max.)

0,6

1,0

2,0

4,2

B (min.)

0,5

0,9

0,9

0,9

C (min.)

3,5

4,8

6,6

13,5

D (min.)

0,8

1,6

2,5

4,5

E (typická)

1,25

1,25

2,25

2,20

Rozměr TS HRANY: 1,2 m
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TS® HRANA
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

NR 6, 1 ks

700 260

NR 7, 1 ks

700 270

NR 8, 1 ks

700 280

NR 9, 1 ks

700 290

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

NOVATO® - TS® HRANA technický list strana 3/3

