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Gerlinger Adhesive  Tape Gerband 970 

Savienošanas līmlente  

Divpusēja līmlente 

 

Izmantošana 

•  Izliektu virsmu savienošanai ar pašlīmējošu materiālu, īpaši vietās, kur nepieciešama 
ļoti laba saķere, kā arī strādājot ar sarežģītām virsmām. 

•  Gerband 970 sasniedz 50 mm platumu un atbilst noteikumiem saskaņā ar  
DIN 18324: „Ugunsdrošība ēkās ar lieliem jumtiem“. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Silikona papīrs 

Poliakrilāta līme 

Tīklveida armējums 

Poliakrilāta līme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tehniskie dati 
Oderējums 
Kopējais biezums (DIN 1942)* 
Noņemamā aizsargplēve 
Līmes tips 
Adhēzija (DIN EN 1939)* 
Lipīgums 
Bīdes izturība 
Temperatūras diapazons 
Lietošanas temperatūra 

 

Poliestera šķiedra 
0.25 mm (bez noņemamās aizsargplēves) 
silikona papīrs, zils un balts 
poliakrilata līme 
≥ 25 N / 25 mm 
Ļoti lipīgs 
vidēja 
-30 °C līdz +100 °C 
-10 °C līdz +40°C, ieteicama > +5 °C 

Apraksts 
Gerband 970  ir divpusēja poliakrilāta līmlente, kas 
gatava lietošanai ruļļu veidā. Īpašā polimerizācijas 
tehnika un biezais līmes slānis padara Gerband 970  
par ideāli piemērotu raupju, strukturētu un nepolāru 
materiālu savienošanai . 
Gerband 970 ir ļoti izturīga pret novecošanos. 
 

Iepakojuma vienība 

Ruļļa garums m  Ruļļa platums mm  Ruļļi iepakojumā 

Maks. temperatūra (īslaicīgi) 
Ruļļa platums 
Ruļļa garums (standarta) 
Serdes diametrs 
Krāsa 
Glabāšana 
* saskaņā ar attiecīgo DIN standartu 

+120 °C 
19 mm līdz 1600 mm 
50 m 
76.5 mm 
caurspīdīga 
sausās telpās no +5 °C līdz +25 °C, 
sargāt no UV starojuma 

 
 
 
50 

19          32 
25          24 
30          20 
38          16 
50          12 
75           8 

 
Papildus tehniskie dati par Gerband 970 ir piejami pēc pieprasījuma. 
Iespējamas izmaiņas bez brīdinājuma atbilstoši produkta attīstībai. Sākot ar 2010gada oktobri · aizstāj 2008 gada oktobra izdevumu
 
Gerband® līmlentes izmanto ļoti dažādi klienti plašam tehnisko un rūpniecisko darbu klāstam. Gerband® 
produktiem izvirzītās prasības ievērojami atšķiras atkarībā no to pielietojuma. 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 pielietojumam pareizo līmlenti. Šī informācija ir sniegta bez saistībām. Mēs 
paturam tiesības mainīt tehnisko specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Paraugi ir pieejami bez maksas. 
Klienti var saņemt palīdzību līmlentu 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 
Fakss    +49 (0) 90 81 213-100 
e-pasts  info@gerband.de 
Internets  www.gerband.de 


