
PPAZ
MÄRKREMSA MED ADHESIV

• PPAZ är en platt bandprofil med självhäftande 
tejp för skåp- och komponentmärkning.  

• Halogenfritt material 

• Utvecklad för enkel utskrift på MK10 och 
ProMark maskiner - för märkning på plats.

Märkproduktion på plats
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Allmän information

Design
PPAZ är en profil som kan användas till kompo-
nentmärkning. Profilen kan monteras direkt på 
kretskort eller komponenter.

Profilen har en halvhård plan yta som gör den 
idealisk för thermotransfer utskrift.

PPAZ har en kraftig självhäftande tejp som ger en 
mycket säker vidhäftning på de flesta strukture-
rade ytor.

OBS: För bästa vidhäftning av tejpen på PPAZ, är det viktigt att rengöra 
ytan noggrant, gärna med sprit.

Skrift
Avsedd för utskrift på Partex MK10 och ProMark-
maskiner.

Teknisk information

Material
Zerex, termoplastisk polyeterbaserad
polyuretanblandning. 

Tejpen på PPAZ har en särskild utformad 
adhesiv med mycket hög vidhäftningsförmåga.

Färg
Vit och gul

Arbetstemperatur
–30°C till +90°C (–22ºF to +194ºF)

Beständighet 
Flambeständig enligt UL94-V0@0.4



Produkt och beställningsinformation
Profil

Artikelnummer  Information Profilbredd Antal m/förpackning

 PPAZ09000SN*  Självhäftande bandprofil 9.0 mm 10 m

 PPAZ09000DN*  Självhäftande bandprofil 9.0 mm 25 m

* = produkten finns både som vit och gul. 4 för gul och 9 för vit.

Teknisk data - ppaz

Ovan angivna data är cirkavärden och skall endast betraktas som vägledande. 
* = värdet för densitet är beroende av foliefärg. 

Teknisk data - självhäftande tejp (ppaz) 

Vidhäftningsförmåg på olika ytor

Material Efter 14 dagar N/cm

 Stål 14.8

 Aluminium 12.4

 ABS 13.7

 PC 13.8

 PS 12.2

 PET 10.7

 PVC 13.5

 PP 8.7

 PE 5.8

 Temperaturbeständighet  Värde

 Under längre tid 60°C

 Mekaniska egenskaper Värde

 Töjningsstyrka ≥57.5 N / 15 mm

 Förlängning 20-55%

 Egenskaper Enhet Värde Testmetod

Densitet g/cm³  1.19  ASTM D-792

Tjocklek     mm 1,00

Hårdhet Shore A 90 ASTM D-2240

Draghållfasthet MPa 13.8 ASTM D-412

Brottöjning       100% 6.9 ASTM D-412

Applikation

PPAZ profil monterad på en komponent. 


