
             
 

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ 
Gerband 841 
 
Фолио за повърхностна защита 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Gerband 841 е гладко предпазно 
фолио. Използва се при превенция и 
защита от дръскотини и нараняване 
на стъкла, огледала, PVC, метал и 
други непорести и чувствителни 
основи. 
Отстранява се лесно без да оставя 
следи 

 
      ПЕ филм 
 
      Полиакрилатно лепило    

 
Описание на продукта 
Основа 
• ПЕ филм 
Лепилен слой 
• Полиакрилатно лепило, от едната 

страна 
Цвят 
• Син нюанс, леко прозрачен 

Приложение 
• Защита на чувствителните повърхности при 

ремонтни и довършителни строителни 
дейности от замърсяване и повреда при 
съхранение, монтаж или транспорт.

Технически данни  
Дебелина (DIN EN 1942)* 0.05 мм 
Якост на опън (DIN EN 14410)* ≥20 N / 25 мм 
Разтягане при опън (DIN EN 14410)* 

- надлъжно 150 % до 200 % 
- напречно 350 % до 400 % 

Адхезия (DIN EN 1939)* 1.5 N до  2,5 N / 25 мм 
Температурен диапазон -30 °C до +60 °C 
Вътрешен диаметър 76.5 мм 
*Според съответния DIN 
 

Допълнителни указания  
• Нанасяйте при температури от +5 °C до +40 °C 
• Съхранявайте в сухи помещения от +5 °C до +25 °C, защитени от UV-лъчение 

 
Опаковка 
Дължина на лентата 100 м 
Ширина на лентата мм 500; 1,000 
Брой ленти в кашон                    2; 1 
Различни опаковки при предварително запитване  

 Допълнителна техническа информация за Gerband са налични при поискване. Подлежи на  
промяна без предизвестие в съответствие с разрабоката на продукта.

 

Gerlinger GmbH & Co. KG 
Adhesive Tape Factories 
Dietrich-Gerlinger-Straße 1-9 
D-86720  Nördlingen, Germany 
Telephone +49 (0) 90 81 213-0 
Telefax +49 (0) 90 81 213-100 
e-Mail info@gerband.de 
Internet www.gerband.de 

Certified according to 
DIN ISO 9001 and 14001 

Reg.-Nr. 56398-QM 
 

  

 Gerband® се използват от много разнообразна клиентска база за широк спектър от технически и промишле ни 
приложения. Изискванията към продуктите на Gerband® се различават значително от приложение до приложение. 
Препоръчваме на потребителите да тестват пригодността на продукта за техните специфични изисквания и цели. 
Всички данни и препоръки, съдържащи се в този Технически лист, се основават на нашите собствени резултати от 
тестове и практически опит и са насочени към подпомагане на клиентите при избора на подходящата лента за 
дадено приложение. Тази информация се предоставя без отговорност. Запазваме си правото да променяме 
техническата спецификация без предизвестие. Нашият екип по продажбите също е на разположение, за да помогне 
на клиентите за избор на съответния продукт. 
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