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Dokumentum Osztály  

Módosítás 

dátuma: 

Technikai 

adatlap 
Minőség ellenőrzés  04.01.2016 

Termék neve: Kétoldalas, szöveterősítésű, univerzális, erős tapadású 

ragasztószalag - TDDU (Hot Melt) 
 
Műszaki adatok: 

 

Funkció [Mértékegység] 

tolerancia 

Érték 

Szélesség [mm] +/-  1,5 mm 19, 25, 30, 38, 48, 50, 75, 100, 150 

Hosszúság    [m] +/- 2,5% 

   [m] +/- 0,5% 

Tekercsenként <330 

Tekercsenként ≥330 

Mag (cséve) átmérő [mm] 76 

Szín  okkersárga 

Hordozóanyag  Mindkét oldalán szilikonozott papír 

Szalagvastagság [µ] +/- 5% 91 

Szakadási nyúlás [%] +/- 20% 140 

Szakítószilárdság [N/mm2] 150 

Tapadás (180°) [N/inch]  ≥4,5 15 

 

Felhasználás: Mindkét oldalon nagy tapadóerejű, univerzális, kétoldalas ragasztószalag. Jól ragasztja a legkülönfélébb 

padlószőnyegeket, tetőfóliákat, PVC padlókat (linóleumot).  

Garancia: 

 A termék és a funkciójának működése 12 hónapig garantált a szállítási határidőtől 

 Névleges hossz maximális eltérése garantáltan  

+/- 2,5% -os ha a tekercs <330m  

+/- 0,5% -os ha a tekercs ≥ 330m 

 

A garancia érvényességének a feltételei: 

 

 A terméket száraz helyen kell tárolni 

 Védeni kell a közvetlen napfénytől 

 Felhasználásig a terméket tartsa meg az eredeti csomagolásában, elkerülve ezzel a nem megfelelő kezelést. 

Védje a véletlen ütődésektől különösen a tekercsek szélein. A terméket nem szabad nagyobb súlyok alá 

helyezni, amelyek deformáló hatást okozhatnak. 

 A tárolási hőmérséklet nem haladja meg a 40 ° C-ot 

 Ha a termék tárolása 10C°alatti hőmérsékleten történt, felhasználás előtt azt kondicionálni szükséges 10°C és 

40°C közötti hőmérsékleten. 

 

Műbizonylat: 

A termék ez európai szabványoknak megfelel. 

 

A termék cikkszáma:    TDDU 

Kétoldalas szöveterősítésű öntapadó szalag 

Termékadatok: 5-10-25fm hosszú, 48mm széles  (illetve több féle 

szélességben, a műszaki adattáblázat szerint). Cséve 76mm. 

 

Gyártási datum:  A Badzsuz Kft belső ügyviteli rendszere tartalmazza, amely 

az eredeti vevőszámla alapján visszakereshető. 

 

Megfelelősségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2017.december 31. 

 

 

 
Fenti információ a gyártó tesztjeinek és kísérleteinek adatai alapján készült. A pontosságáról meg vagyunk győzödve, 

ugyanakkor nem ismerhetjük a termék felhasználásának összes módját. Mivel az elvégezni kívánt alkalmazást, a termék 

felhasználási módját nem felügyelhetjük, a termék megfelelőségének az eldöntése a felhasználó felelőssége. 


