
Koperstrip
Zelfklevende koperstrip

Leverbaar
Aantal per pallet

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 1 x 1 x 25 m25 m

Verpakkingstype rol

Verpakkingscode 02

art.nr.art.nr.

4551 ◼

Verbruik ca. 0,1 - 0,5 m/m²

Toepassing Zelfklevende koperstrip voor het afleiden van elektrostatische ladingen voor geleidende en niet geleidende
coatingsystemen.

■

Koperstrip in het systeem SL Floor WHG AS (AbZ Z-59.12-303)■

Eigenschappen Zelfklevend■

Mogelijke systeemproducten Epoxy WHG Color AS (1431)

Epoxy ESD Color 3K (6668)

Epoxy AS Color (6975)

PUR Uni Color AS (6789)

Epoxy ESD Color 2K (6686)

Werkvoorbereiding Ondergrond vereisten
De poriënvrij gegrondeerde ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof,
olie, vet rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden.
Voor het aanbrengen, zorg voor een gladde ondergrond door bv. een schraaplaag.
Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering, epoxy-schraaplaag of epoxy-mortel aangebracht
worden.
Gedetailleerde informatie over de verschillende gronderingen vindt u in de meest actuele informatiebladen.

■

Voorbereidingen
Aansluitingen op de aardleiding en koperen strips voor verwerking aanbrengen afhankelijk van de
oppervlakafmeting. Het moet gewaarborgd zijn dat geen enkel punt van het oppervlak meer dan 10 meter is
verwijderd van een aardingspunt of een een daaraan verbonden koperstrip.
De aansluiting op de aardlekleiding moet door een officieel erkende installateur worden uitgevoerd.

■

Opslag / houdbaarheid Droog opgeslagen, onbeperkt.

Veiligheidsvoorschriften Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn
opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Deze informatie is te vinden in de huidige veiligheidsinformatiebladen en de betreffende informatie die door
beroepsverenigingen verstrekt wordt.
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http://qr.remmers.com/p/1431
http://qr.remmers.com/p/6668
http://qr.remmers.com/p/6975
http://qr.remmers.com/p/6789
http://qr.remmers.com/p/6686


Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de
nieuwste ontwikkelingen en
verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze
invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad
geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag
dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren
uitsluitend onder deze voorwaarden.
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