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Tehnisko datu lapa 
 

Gerband 725 
Alumīnija līmlente, ugunsizturīga 

 
 
 

Gerband 725 ir alumīnija līmlente kas, pateicoties 

šķērseniski uzklātajai poliakrilāta līmvielai, spēcīgi 

pielīp un ir izcili noturīga pret novecošanos un 

plīšanu. 

To izmanto kā siltuma un aukstuma izolācijas 

materiālu, cauruļvadu, apkures un svaiga gaisa 

padeves cauruļvadu blīvēšanai, kā arī 

konteineru un cauruļu noblīvēšanai, veicot loka 

metināšanu aizsarggāzē. 

Alumīnija plēve 

Poliakrilāta adhezīvs 

Silikona papīrs 

 

Produkta apraksts 

Nesējviela 

• Alumīnija līmlente, rūdīta, mīksta; 0,10 mm bieza 

Adhezīvs 

• Spēcīgi šķērsklāta poliakrilāta līmviela 

• Ļoti lipīga 

• Augsta ugunsizturība 

• Augsta griešanas izturība 

Noņemamā strplika 

• Silikona papīrs 

Īpašas iezīmes 

• Uguns izturīgs 

• Izturīgs pret novecošanos; saistības stiprība laika gaitā 

palielinās 

Krāsa 

• Alumīnija nesējviela, gaišs 

 

Tehniskie dati 

Kopējais biezums (DIN EN 1942)* 0.15 mm 

Stiepes izturība (DIN EN 14410)* ≥180 N / 25 mm 

Pagarinājums pie plīsuma (DIN EN 14410)* 10 % līdz 20 % 

Adhēzija (DIN EN 1939)* ≥15 N / 25 mm 

Temperatūras diapazons -40 °C to +140 °C 

Izturīgs pret griešanu >24 h; 0.5 kg / 625 mm2 / +70 °C 

Serdes diametrs 76.5 mm 

*Saskaņā ar attiecīgo DIN 

 

Piezīmes par izmantojumu 

• Uzklāšanas temperatūra +5 °C līdz +40 °C 

• Uzglabāt sausās telpās no +5 °C līdz +25 °C, sargāt no UV starojuma 
 

Iepakojuma vienība 

Ruļļa garums 50 m Ruļļa garums 10 m 

• Noņemams balts paliktnis 
 

Izmantojums 

• siltuma un aukstuma izolācija tehniskajās izolācijas 

sistēmās 

• cauruļvadu, apkures un svaiga gaisa padeves vadu 

blīvēšana apkures, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmās 

• konteineru un cauruļu blīvēšana, veicot loka 

metināšanu aizsarggāzē 

Ruļļa platums mm 19   25   30   38   50   75  100  250  500 

Ruļļi iepakojumā 64   48   40   32   24    16   12 4 2 

Pēc pieprasījuma iespējamas citas iepakojuma vienības 

 

Testa sertifikāti 

• DIN 4102 1 daļa  A2 klase 

• DIN 4102 1 daļa B1 klase 

50 500 

18  18 

 

 
 Sākot ar 2005. gada oktobri aizstāj 2005. gada septembra versiju 

Papildinformāciju par Gerband 725 varat saņemt pēc pieprasījuma. 

Izmaiņas saistībā ar produkta uzlabojumiem var tikt veiktas bez iepriekšējas paziņošanas. 

 

Gerlinger GmbH & Co. KG Adhesive Tape 

Factories Dietrich-Gerlinger-Straße 1-9 D-

86720 Nördlingen, Germany 

Tālrunis: +49 (0) 90 81 213-0 

Telefakss: +49 (0) 90 81 213-100 

e-pasts info@gerband.de 

Interneta vietne   www.gerband.de 

 

Sertifikāts saskaņā ar 
DIN ISO 9001 un 14001 

Reģ. -Nr. 56398-QM 

Gerband® līmlentes izmanto ļoti plašs klientu loks un ļoti dažādām tehniskajām un industriālajām 

vajadzībām. Gerband® produktiem izvirzītās prasības ļoti atšķiras, atkarībā no iecerētā izmantojuma. 

Mēs iesakām pārbaudīt produkta piemērotību jūsu konkrētajam gadījumam. Tehnisko datu lapā 

ietvertā informācija un ieteikumi ir balstīt uz pašu veikto testu un praktiskās pieredzes rezultātiem, un 

mūsu mērķis ir palīdzēt klientiem izvēlēties viņu vajadzībām piemērotāko līmlenti. Šī informācija nerada 

saistības. Mēs paturam tiesības mainīt tehnisko specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Paraugi 

pieejami bez maksas. Mūsu pārdošanas komanda ir gatava sniegt atbalstu klientiem jautājumos, kas 

skar šo līmlenti. 
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