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PRODUKT BESKRIVELSE
TEROSON® VR 5080™ har følgende karakteristiske
egenskaber:
Teknologi Tape
Kemisk Type Synthetisk gummi
Udseende Metallisk grå
Hærdning Ikke-hærdende
Anvendelse Fix & Repair Tape
Typiske materialer De fleste overflader

TEROSON® VR 5080™ er en alsidig tape der er ideel til
reparation, forstærkning, fiksering, tætning og beskyttelse af
emner. Kan bruges på de fleste overflader. Tapen er opbygget
af en tre-lags teknologi bestående af 1) et syntetisk gummi lim
lag, 2) et indbygget stof lag og 3) et vandtæt lag af 
polyethylen. Velegnet til indendørs og udendørs anvendelse.

TYPISKE EGENSKABER
Total tykkelse, µm 226
Bredde,  mm 50
Længde,  m 25 or 50
spole,  mm 76,2

TYPISK FUNKTION
Træk styrke  , EN 1940 N/cm         42

lb/in          3,7
Vedhæftning på stål , EN 1939 N/25mm   43,5

lb/in          9,9
Rullende kugle , PSTC 6 cm             0

in              0
Rivningsstyrke ved 22 °C, ASTM D 3654, timer                  >168

TYPISK MILJØMÆSSIG HOLDBARHED

Lækage stop egenskaber
Nød reparation af lækage på rør op til 4 bar tryk i minimum 1
time ved  22 °C. Test resultater målt på stål rør med et hul på 3
mm, dækket med et enkelt lag af TEROSON® VR 5080™.

Ikke anbefalet til permanent reperation af lækager.

GENEREL INFORMATION
For sikker håndteringsinformation, se sikkerhedsdatablad
(MSDS).

Brugsanvisning
Tapen kan rives nemt og pænt over med hænderne. Sørg for
at overfladerne er rene, fri for fedt og tørre.

For maximal vedhæftning og holdbarhed, pres tapen godt
ned i overfladen der skal limes. Hvis nødvendig påfør flere
lag.

For at opnå bedst muligt resultat, anvend ved stuetemperatur.

Ikke til produkt specifikation
De tekniske data i dette blad er kun beregnet som reference.
Kontakt venligst deres lokale kvalitetsafdeling for assistance og
anbefaling i forbindelse med specifikationer for dette produkt.

Opbevaring
Opbevar produktet på et køligt sted væk fra direkte sollys og
varmekilder. Optimal opbevaring: 8 °C til 21 °C. 
Opbevaring under 8 °C eller over 28 °C kan påvirke
produktets egenskaber.   Henkel Corporation kan ikke påtage
sig ansvar for produkt der er blevet forurenet eller opbevaret
under andre forhold end de tidligere angivne. Hvis der ønskes
yderligere information, kontakt Deres lokale tekniske Service
Center eller kundeservice.

Omsætning af enheder
(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
µm / 25.4 = mil
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·m x 0.738 = lb·ft
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

NB:
Oplysningerne i dette Tekniske Datablad (TDB), herunder oplysningerne om den
anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret på vores kendskab til og
erfaringer med produk-tet pr. datoen for dette TDB’s udfærdigelse. Produktet kan
have en lang række forskellige anvendelsesmuligheder, der ligger uden for
Henkels indflydelse og kontrol, ligesom forskellig anvendelse og driftsforhold i
Deres virksomhed ligger uden for vor indflydelse og kontrol. Henkel er derfor ikke
ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og –vilkår, som De
anvender produktet i forbindelse med, eller den påtænkte anvendelse og
re-sultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udfører egne, forudgående tests for
at få bekræftet produktets egnethed.
Ethvert ansvar fraskrives for så vidt angår oplysningerne i det Tekniske Datablad,
eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pågældende
produkt, medmin-dre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om
dødsfald eller personskade for-årsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i
henhold til gældende præceptiv lovgivning om produktansvar.

Hvis produkter leveres af Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials
NV, Henkel Neder-land BV, Henkel Technologies France SAS og Henkel
France SA, bedes følgende endvidere bemærkes:
I tilfælde af at Henkel desuagtet skulle blive draget til ansvar på hvilket som helst
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juridisk grundlag, vil Henkels ansvar på intet tidspunkt kunne overstige værdien
af den pågældende levering.

Hvis produkter leveres af Henkel Colombiana, S.A.S. gælder følgende
ansvarsfraskrivelses-klausul:
Oplysningerne i dette tekniske datablad (TDB), herunder oplysningerne om den
anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret på vores kendskab til og
erfaringer med produk-tet pr. datoen for dette TDB’s udfærdigelse. Henkel er ikke
ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og –vilkår, som De
anvender produktet i forbindelse med, eller for den påtænkte anvendelse og
resultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udfører egne, for-udgående tests for
at få bekræftet produktets egnethed.
Ethvert ansvar fraskrives for så vidt angår oplysningerne i det Tekniske Datablad,
eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pågældende
produkt, medmin-dre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om
dødsfald eller personskade for-årsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i
henhold til gældende præceptiv lovgivning om produktansvar.

Hvis produkter leveres af Henkel Corporation, Resin Technology Group,
Inc., eller Henkel Ca-nada, Inc., gælder følgende
ansvarsfraskrivelsesklausul:
De data, der er indeholdt heri, er kun til information og anses for at være
pålidelige. Vi kan ikke påtage os ansvar for resultater opnået af tredjemand, hvis
arbejdsprocedurer ligger uden for vor kontrol. Det er brugerens ansvar at vurdere
produktets egnethed til brugerens formål med produktionsmetoder nævnt heri
samt at tage passende forholdsregler for at beskytte aktiver og personer mod
farer og risici, som måtte opstå i forbindelse med håndtering og brug deraf. I lyset
af ovenstående fralægger Henkel Corporation sig specifikt ansvar for alle
garantier, udtrykkelige såvel som underforståede, herunder garantier for
salg-barhed eller egnethed til et bestemt formål, som måtte opstå som følge
af salg eller brug af Henkel Corporations produkter. Henkel Corporation
fralægger sig specifikt ethvert ansvar for følgeskader eller tilfældige skader
af enhver art, herunder tabt fortjeneste. Omtale af forskellige processer og
sammensætninger i dette dokument, skal ikke fortolkes som erklæringer om, at
disse ikke er underlagt patent ejet af tredjemand, eller som en licens under et af
Henkel Corporation ejet patent, som måtte omfatte sådanne pro-cesser eller
sammensætninger. Vi anbefaler, at enhver fremtidig bruger afprøver den
påtænk-te anvendelse af produktet, før gentagen brug iværksættes, ved at
anvende disse data som vejledning. Dette produkt kan være underlagt et eller
flere patenter eller patentansøgninger i USA eller andre lande.

Brug af varemærke
Medmindre andet er angivet, tilhører alle varemærker i dette dokument Henkel
Corporation i USA og i resten af verden. ® angiver et varemærke registreret hos
U.S. Patent- and Trade-mark Office.
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