
tesa® 51206
Produktové Informace

Speciální kluzná páska z PE-UHMW na eliminaci nežádoucích zvuků (skřípání, vrzání …) a
ochraně proti abrazi

Produktbeskrivning
tesa® 51206 je PE páska s vysokou hustotou materiálu nosiče a vysokou adhezí. Je velmi odolná proti stárnutí a abrazi.

Vlastnosti:
• Průsvitný materiál usnadňuje umístění pásky do správné pozice a lze použít na viditelných místech
• Dobré kluzné vlastnosti redukují opotřebení a tření
• Vysoká absorbce energie i při velkém zatížení

Aplikace
tesa® 51206 je především určena na eliminaci nežádoucích zvuků a ochranu povrchu vůči abrazi
• Maskování ostrých hran u kovových komponentů
• Zvyšuje kluznost u jemných a choulostivých komponentů
• Eliminuje nežádoucí zvuky a opotřebení, např. lišty
• Ochrana povrchu v oblasti, kde dochází k vysoké míře otěru

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro
účely specifikace.

Konstrukce produktu
• Materiál nosiče PE
• Druh lepidla čistý akrylát

• Celková tloušťka 114 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Síla přetržení 43 N/cm

Další informace
Materiál je dostupný ve formě výseků v roli nebo na archu a to v různých rozměrech dle specifických požadavků
zákazníka. Výseky jsou dostupné pod označením tesa® 54206

Technické oddělení tesa navrhuje a poskytuje aplikační nástroje na zvýšení produktivity. Navrhuje automatizaci výrobního
procesu za pomocí aplikátorů, které jsou upravené pro konkrétní aplikaci a podle specifických požadavků zákazníka.
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=51206

http://l.tesa.com/?ip=51206
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Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným
kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí
na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí
odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel
je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem.
Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.
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