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ZELFKLEVENDE PINNEN

Zelfklevende hangers zijn ontworpen om op efficiënte wijze isolatie te bevestigen 
op gladde oppervlakken zoals ventilatiekanalen, verzwakkers, kamers en behuizingen.
Het bestaat uit een pin, stevig gemonteerd op een zelfklevende voet van hoge 
kwaliteit. Borgringen worden meegeleverd in elke doos.

ALs reserve onderdelen kunnen de borgringen ook los besteld worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

142.001.40.01
142.002.10.01

• Zelfklevende pinnen isolatiedeken 140mm 250 stuks
• Zelfklevende pinnen isolatiedeken 210mm 250 stuks

ARTIKELOMSCHRIJVINGART NR.

142.000.32.01
142.000.42.01

• Zelfklevende pinnen isolatiedeken   32mm 500 stuks
• Zelfklevende pinnen isolatiedeken   42mm 500 stuks

142.000.63.01
142.000.76.01

• Zelfklevende pinnen isolatiedeken   63mm 500 stuks
• Zelfklevende pinnen isolatiedeken   76mm 500 stuks

142.000.95.01 • Zelfklevende pinnen isolatiedeken   95mm 500 stuks

Basis Materiaal Gegalvaniseerd staal

Afmetingen 50 x 50 

Dikte 0,4 mm

Pin Materiaal RVS 304

Diameter 2,7 m

Lengte 25 to 400 mm 

Borgring : Materiaal Type veer RVS 304

Diameter 30 mm / 38 mm  

Dikte 0,33 mm 

Randen Afgeschuind

Zelfklevend Basis Wit, crosslinked polyethyleenschuim met gesloten cellen

Coating

Liner Gesiliconiseerd papier

Dikte 1 mm

                     Power (FINAT-TM 1, op roestvrij staal, één zijde bedekt met polyesterfolie van 50 micron)

1 minuut >18 N/25 mm

20 minuten scheur

24 uur scheur

                     Schuifsterkte  (FINAT-TM 8, op roestvrij staal, een zijde bedekt met 50 micron)

23 °C >150 uur

70 °C 1 uur

Gemodificeerde acrylaatlijm aan beide zijden

142.100.30.01 • Borgring voor zelfklevende pinnen 30mm 1000 stuks (reserve)
142.100.38.01 • Borgring voor zelfklevende pinnen 38mm 500 stuks (reserve)
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ZELFKLEVENDE PINNEN

TOEPASSINGSAANBEVELINGEN

Plaats de hanger in de gewenste 
positie en druk de basis tegen het 
te isoleren oppervlak

Verwijder het beschermingspapier 
en zorg ervoor dat u de lijm niet 
aanraakt

Aanbrengen bij een temperatuurbereik
van + 15 ° C tot + 25 ° C. De oppervlakken 
moeten schoon en droog zijn, vrij van stof, 
vet, olie en andere losse stoffen. Gebruik 
geen ontvettingsmiddelen. Niet voor 
gebruik bij toepassingen die in contact 
kunnen komen met chloor-, ceton- of 
estheroplosmiddelen.

De isolatie kan onmiddellijk worden 
gespietst en stevig worden vergrendeld 
met borgringen, maar de maximale hechting 
wordt bereikt na 24 uur. Dek de pin eventueel 
af met een beschermkap.

-

Montage *De oppervlakken moeten schoon en droog zijn, vrij van stof, vet, olie en andere losse stoffen.

* Gebruik geen ontvettingsmiddelen

* Niet geschikt voor toepassingen die in contact komen met chloor-, ceton- of esther oplosmiddelen

Toepassingstemperatuur +15 °C tot +25 °C 

Temperatuur vasthouden -40 °C tot +80 °C

2 jaar indien bewaard op een droge plaats. +10 ° C tot +30 ° C , met 50% relatieve vochtigheid.

De informatie in dit document is gebaseerd op zorgvuldige tests en ervaring. Het weerspiegelt onze kennis en is alleen bedoeld als richtlijn. Het wordt te goeder trouw gegeven en de 
gebruiker moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel voordat het wordt aangebracht. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen voor specifieke doeleinden 
niet als maximum of minimum worden beschouwd. Fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enig niet-aanbevolen gebruik of gevolgschade.

OPSLAG

MONTAGE INSTRUCTIES


