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Gerlinger Adhesive  Tape Gerband 705 

Alumīnija folijas lente 

ugunsdroša 
 

Produkta apraksts 
Oderējums 
•  Alumīnija folija, biezums apm. 0.025 mm 

Līme 
•  Poliakrilāta līme 
•  Ļoti lipīga 
•  Ļoti karstumizturīga 
•  Ļoti augsta bīdes izturība (> 24 h at 0.5 kg/625 mm2/+70 °C) 

Aizsargkārta 
•  Silikonizēta PE plēve 

Īpašas iezīmes 
•  Optimizēta izolācijas materiālu savienošanas prasībām 
•  Ugunsdroša 
•  Izcila noturība pret novecošanu, saķeres stiprība ar laiku 

palielinās 

Testēšanas sertifikāti 
•  DIN 4102 part 1 klase A2 un DIN 4102 part 1 klase B1 

Alumīnija folija 

Poliakrilāta līme 

 
Slikonizēta PE plēve 

 
 
 
 
 

 
Krāsa 
•  Alumīnija folija: alumīnija, spīdīga; PE plēve: balta 
 

Izmantošana 
•  Ar alumīniju laminētas minerālšķiedru izolācijas savienošanai 
•  Vietās, kur augsta temperatūra un nospriegojums var bojāt savienojumu 
•  Karstuma un aukstuma izolācijās 
•  Karstā un svaigā gaisa cauruļvadiem 
•  Kārbu un eju hermetizēšanai metināšanas  laikā 
 

Piezīmes par izmantošanu 
•  Iestrādāšanas temperatūra no  -10 °C līdz +40 °C, ieteicams no  > +5 °C 
•  Glabāt sausās telpās no +5 °C līdz +25 °C, pasargātās no UV stariem 
 

Tehniskie dati 
•  Biezums (DIN EN 1942)*   0.065 mm 
•  Stiepes izturība (DIN EN 14410)*   ≥ 30 N / 25 mm 
•  Pagarinājums pārraušanas brīdī (DIN EN 14410)* ≤5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iepakojums 

Ruļļa garums m  Ruļļa platums mm   Ruļļi kastē 

50          24 

•  Adhēzija (DIN EN 1939)*   ≥ 15 N / 25 mm 
•  Temperatūras diapazons   -40 °C to +140 °C 
•  Maksimālā temperatūra (īslaicīgi)   + 180 °C 
•  Serdes diametrs   76.5 mm 

100 70          16 
75          16 
100          12 

*saistībā ar atbilstošo DIN *iespējami arī savādāki iepakojumi 
 
Papildus tehniskie dati par Gerband 705 ir pieejami pēc pieprasījuma. 
Iespējamas izmaiņas bez brīdinājuma atbilstoši produkta attīstībai. sākot ar 2009 gada augustu aizstāj 2007 gada oktobra izdevumu 
 
Gerband® līmlentes izmanto ļoti dažādi klienti plašam tehnisko un rūpniecisko darbu 
klāstam. Gerband® produktiem izvirzītās prasības ievērojami atšķiras atkarībā no to 
lietojuma. Mēs ļoti iesakām klientiem pārbaudīt produkta piemērotību savām konkrētajām 
prasībām. Šajā Tehnisko datu lapā iekļautie dati un ieteikumi ir balstīti uz mūsu pašu 
pārbaužu rezultātiem un praktisko pieredzi, un to mērķis ir palīdzēt klientiem izvēlēties 
konkrētajam lietojumam piemērotu līmlenti. Šī informācija ir sniegta bez saistībām. Mēs 
paturam tiesības mainīt tehnisko specifikāciju bez brīdinājuma. Paraugi pieejami bez  
maksas. Klienti var saņemt palīdzību līmlentes iegādē arī no mūsu pārdošanas komandas. 

Sertificēts saskaņā ar 
DIN ISO 9001 un 14001 

Reģ.-Nr. 56398-QM 

Gerlinger GmbH & Co. KG 
Adhesive Tape Factories 
Jaumann-Industriepark 5 
D-86720 Nördlingen, Germany 
Tālrunis    +49 (0) 90 81 213-0 
Telefakss    +49 (0) 90 81 213-100 
e-pasts     info@gerband.de 
Internets    www.gerband.de 


